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PICTURA PRONAOSULUI BISERICII MĂNĂSTIRII SUCEVIȚA*

de ECATERINA CINCHEZA-BUCULEI
Ctitorie a familiei Movileştilor, biserica mănăstirii Sucevița a fost pictată în timpul domniei lui
Ieremia Movilă, 1595-15961. De formă dreptunghiulară, pronaosul este boltit cu două calote semisferice
despărțite printr-un arc dublou transversal. Iconografia lor este cu totul schimbată în raport cu celelalte
monumente moldoveneşti. În calota dinspre est a fost pictată Sf. Treime sub forma Ospitalităţii lui Avraam,
înconjurată de nouă arhangheli alternând cu nouă heruvimi, în cea vestică Cel Vechi de Zile într-un medalion
rotund înscris într-un octogon străjuit de heruvimi şi serafimi. Pe arcul dublou apar figuraţi bust, în
medalioane rotunde: Adam, Eva, Avraam, Sem, Abel, Iacov, Noe, Matusalem, Lameh şi Isaac. Toată bolta
sugerează lumea Vechiului Testament, Întâlnirea de la Mamvri legând începutul Bisericii de promisiunea
făcută lui Avraam (Facere 18) şi aleasă spre a decora calota estică a pronaosului nu fără legătură, credem, cu
disputele teologice ce avuseseră loc cu puţină vreme înainte în Rusia2. Figura Celui Vechi de Zile3, pictată în
cealaltă calotă, trebuie citită în raport cu scena amintită, fiind tot rezultatul unor viziuni profetice (Daniil 7.914; Apocalipsa 1.13-14) ce prefigurau Întruparea şi aveau ca scop pregătirea ei, dar şi a celei de a Doua
Veniri, teofanii la care au fost martori Daniil şi Ioan evanghelistul şi care sunt explicate de biserică ca viziuni
eshatologice în care Fiul Omului, Iisus Hristos, este văzut ca purtător al celor două naturi, divină şi umană,
aşa cum va apărea la sfârşitul veacului4, octogonul având semnificaţia zilei a opta5. Imaginea antropomorfică
a Divinităţii, ca viziune a Gloriei sale văzute de profeţi, poate fi raportată şi la hotărârile Sinodului al VII-lea
ecumenic, care opuneau imposibilităţii figurării Tatălui neîntrupat posibilitatea reprezentării Fiului întrupat,
conciliu pictat în directă legătură cu imaginea Celui Vechi de Zile. În textele liturgice, Biserica explică
viziunile şi-i celebrează pe profeţi în Duminica Patriarhilor sau în liturghia sărbătorii Prezentării la templu,
socotită întâlnirea Vechiului şi Noului Testament 6. Această întâlnire are loc şi pe pereţii pronaosului
Suceviţei prin punerea în legătură a iconografiei bolţii, prin Sinoadele ecumenice care înconjoară calotele, cu
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Cercetare făcută în cadrul proiectului Text și imagine în pictura româneasca din sec. al XVI-lea, coordonator Constantin
Ciobanu. În cadrul aceluiași proiect se înscrie atât studiul inscripțiilor, realizat de Ruxandra Lambru de la Universitatea din
București, cât și executarea fotografiilor de către Sorin Chițu de la Institutul de Istoria Artei, București.
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V. Brătulescu, Pictura Suceviței și datarea ei, în MMS, XL, 5-6, pp. 206-228.
2
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T. Uspensky, op. cit., pp. 351-352.
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sfinţii din Menolog. Căci dacă în Vechiul Testament avem mărturia revelării Sfintei Treimi lui Avraam
printr-o viziune teofanică, iar în Noul Testament a arătării ei directe la Botez, în Biserică această revelaţie nu
mai este exterioară ci se petrece în om prin îndumnezeirea lui, taina Sf. Treimi fiind cunoscută numai prin
trăire interioară, prin experienţa vie a vieţii creştine7 pentru care dau mărturie tocmai martirii pictaţi de jur
împrejurul pronaosului. Pentru a fi mai bine pusă în evidenţă această idee, imediat sub Menolog, în registrul
inferior, despărţit de el printr-o bandă decorativă bogat ornamentată, au fost povestite în mai multe scene, ca
un epilog la tematica menologică, vieţile a doi sfinţi: Nicolae (la est, sud, vest) și Gheorghe (la vest, nord,
est)8. Niciunul dintre cei doi nu are legătură cu hramul bisericii. Alegerea lor se explică prin popularitatea de
care amândoi se bucurau în Moldova, dar sunt şi două exemple diferite de vieţi îndumnezeite, una de soldat
şi martir, cealaltă de ierarh, cunoscut apărător al adevăratei crdinţe.
Cele șapte Concilii ecumenice au fost pictate în spaţiul dintre calote şi arcurile longitudinale şi pe
timpanele de la est şi vest, primului sinod fiindu-i rezervat întreg timpanul estic. Modul cu totul special în
care acesta a fost redactat – prezența împărătesei Elena alături de Constantin și asocierea lor cu crucea aflată
între ei9, Viziunea Sf. Petru din Alexandria, momentul pălmuirii lui Arie de către Sf. Nicolae care-l ține de
barbă10 și, credem, un inedit episod din viața Sf. Petru din Alexandria, prin care se amintește slujirea lui față
de cei aflați în închisoare pentru mărturisirea credinței creștine11 – reflectă, pe de o parte legătura Sinodului
cu Liturghia și cu dogma Sfintei Treimi și, pe de altă parte, accentuează ideea victoriei dreptei credințe
apărate la Niceea12, credință prin mărturisirea căreia s-au adus jertfă sfinții din Menolog.
Menologul, în formulă completă, a fost pictat pe cinci registre, mişcarea lunilor urmând obişnuitul
traseu în spirală, dar începutul anului a fost fixat pe peretele de sud, registrul superior, imediat sub arc,
nerespectându-se astfel sistemul deja devenit regulă de începere a anului pe peretele de est. O altă
particularitate este marcarea lunilor septembrie şi octombrie prin câte o scenă ce are inclus în ea semnul
astral obişnuit dar nu şi pe cel zodiacal înlocuit cu personificările celor două luni – culesul viilor şi gustatul
vinului –, procedeu întâlnit anterior numai la Roman13. Noiembrie este însemnat cu astrul lunar pictat chiar în
cadrul zilei de întâi, iar celelalte luni sunt precedate de semnul zodiacal şi astral figurate în scene
independente. Se remarcă aceeaşi preferinţă pentru narativ, detalii, fundaluri complicate ca la Roman, acelaşi
aspect de miniatură pe care fiecare scenă îl îmbracă, accentuat prin bogăţia inscripţiilor și a reprezentărilor,
procedeu mai puţin obişnuit pentru Menologurile anterioare din pictura murală din Ţara Românească și
Moldova, în care fiecare zi este ilustrată, de cele mai multe ori, numai printr-un singur martiriu sau sfânt.
Câteva exemple sunt semnificative. Astfel, multe dintre scene cuprind câte două evenimente, sau inscripția
numește un sfânt iar imaginea îl arată pe altul, în felul acesta fiind pomeniți mai mulți martiri prăznuiți în
aceeași zi (ex.: 1, 4 sept.; 9 oct.; 21, 22 dec.; 5 ian.; 5, 8, 9, 10 febr.; 14, 19, 22 mart.; 16, 19, 20 apr.; 7, 18,
22 mai; 22 iun.; 6, 9 iul.; 8, 16, 17, 21, 24 aug.). Un alt procedeu mai puțin folosit în alte Menologuri este
reprezentarea a două episoade din viața unui sfânt în aceeași compoziție (11, 13 mai, 22 sept.). În ilustrarea
zilei de 28 noiembrie cu obişnuitul martiriu al sfântului Ştefan cel Nou se remarcă, la fel ca la Roman, în
mâna acestuia o icoană – Maica Domnului cu Pruncul (la Roman a Pantocratorului), ca o accentuare a ideilor
ce s-au vehiculat în jurul posibilităţii reprezentării Divinităţii numai ca urmare a Întrupării Fiului, iar o
inscripţie mică în centrul scenei îi anatemizează pe cei ce nesocotesc sfintele icoane. Botezul lui Iisus
marchează ca de obicei ziua de 6 ianuarie, dar în mâna lui Hristos a fost pictat contractul lui Adam ca un
comentariu al semnificaţiei botezului în viaţa unui creştin. Ziua de 19 ianuarie a fost marcată prin cuvioşii
Macarie din Alexandria şi Macarie Egipteanul, primul stând în peşteră şi cel de al doilea în dialog cu
diavolul pictat exact aşa cum apare descris în Minee sau în Vieţile sfinţilor: „în chip de om”, îmbrăcat cu o
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D.Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, I, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, pp. 195-220.
Nu a fost pictat şi Acatistul Maicii Domnului ( V. Drăguţ, Pictura murală din Moldova. Sec. XV-XVI, Bucureşti, 1982, p. 38).
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Remarcată de Ch. Walter, L' iconographie des conciles dans la tradition byzantine, Paris, 1979, pp. 102, 230.
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Viețile Sfinților pe luna Decembrie, Ed. Episcopiei Romanului și Hușilor, 1993, pp. 132-133. Ch. Walter (op. cit., p. 102)
nu-l identifică cu Sf. Nicolae ci menționează numai prezența unui episcop ortodox care ține de umăr un ereteic în timp ce i-l arată pe
copilul Iisus apărut sfântului Petru din Alexandria în viziunea sa.
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Viețile Sfinților pe luna Noiembrie, Ed. Episcopiei Romanului și Hușilor, 1993, p. 457; Ch. Walter (op. cit., p. 102) presupune
prezența aici a Sf. Spiridon care-l convertește pe un filozof păgân, dar lipsa scufiei tipice sfântului, a minunii cu cărămida prin care l-a
determinat pe filozof să se creștineze, sau a vreunei inscripții ne împiedică să-l identificăm astfel. De fapt, lateral, în partea opusă Viziunii Sf.
Petru din Alexandria, a fost pictat un sfânt ierarh, cu trăsăturile Sf. Petru Alexandrinul, purtând Evanghelia în mână și vorbind cu un personaj
laic aflat într-o clădire asemănătoare închisorilor reprezentate în unele scene din Menolog sau în Viața Sf. Nicolae, ceea ce ne-a determinat să
ne gândim la identificarea propusă. Aceasta cu atât mai mult cu cât pictorul de la Sucevița a mai folosit metoda ilustrării a două apisoade din
viața aceluiași sfânt într-o singură compoziție (de ex.: 13 mai, Sf. Mc. Glicheria în închisoare și martiriul).
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Ch. Walter, op. cit., pp. 157-260.
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Pictura pridvorului și pronaosului bisericii episcopale a fost datată în jurul anului 1558, de către Marina Ileana Sabados,
Catedrala episcopiei Romanului, Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, pp. 99-103.
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haină miţoasă de care atârnă multe „tigvuiliţe” cu gustări pregătite pentru ispitirea monahilor14, compoziție
folosită astfel numai la Suceviţa şi Roman. Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur pe mare (27 ian.) este
un prilej pentru pictor de a realiza o complicată scenă în care corăbiile, ca şi în alte reprezentări, sunt pictate
cu un impresionant simţ al realităţii. Din Viaţa sfântului Martinian (13 febr.) a fost ales episodul ispitirii lui
de către diavol printr-o femeie şi modul în care cuviosul a reuşit să depăşească acest moment. Într-un peisaj
muntos ce sugerează locul din afara cetăţii Cezareei Palestinei, a fost pictat Sf. Martinian călcând pe
vreascurile aprinse, cu şirul de mătănii în mână, ca semn al rugăciunii sale, în timp ce priveşte peste umăr
spre femeia aflată, în mod simbolic, în spatele lui, lângă foc; femeia care se transformase dintr-o persoană
nevoiaşă şi săracă ce îi ceruse găzduire cu o seară înainte, într-o tânără bogată şi cochetă ce-l ispitea acum,
după îndemnurile diavolului, să renunţe la viaţa ascetică şi să ducă împreună cu ea o viaţă îmbelşugată şi
lipsită de griji15. Focul în care a intrat cuviosul Martinian de bună voie, însoţindu-şi gestul cu rugăciune,
pentru a-şi „arde” slăbiciunea de moment, este un foc mistuitor care arde la propriu tălpile şi trupul sfântului
dar, în acelaşi timp, este și regenerator16 căci arde ispitele aducând sufletului puritatea iniţială. Nu numai
ispita lui e arsă ci şi păcatul femeii, căci puterea focului şi a sfântului o fac să se pocăiască, după cum se ştie
din Viaţa lui17. Tot numai la Roman şi Suceviţa a fost marcată ziua de 12 iunie prin episodul aflării sfântului
Onufrie în deşert; ziua de 26 august, printr-o imagine fidelă textului ce povestește martiriul Sf. Adrian,
încurajat de soția sa Natalia, și a celor care au murit împreună cu el18 și ziua de 27 august, nu prin obișnuita
figură a Cuv. Pimen, ci printr-un episod din viața lui, așa cum apare povestit în Viețile sfinților, și anume
discuția cu sora sa, prin ușa chiliei, și refuzul de a-l întâlni pe mai-marele țării pentru a nu-și tulbura viețuirea
pe care și-a ales-o departe de lume19. Specială este și menționarea „Înainteiprăznuiri a Bunei Vestiri” în ziua
de 24 martie, legătura dintre Liturghie și reprezentarea menologică devenind evidentă. Nu lipsite de interes
sunt unele detalii inedite: ca tigva pe care i-o dă Dumnezeu lui Iona (22 septembrie), ca prin creșterea și
uscarea ei acesta să-și schimbe mintea și să înțeleagă lucrarea dumnezeiască făcută asupra cetății Ninive20,
pălăria călăului, prin care este sugerată acţiunea diavolului asupra călăului, în scena ce ilustrează ziua de 9
iunie (Mineiul pe iunie)21, întâmplarea cu focul care-i sperie pe păgânii ce fug22 (14 noiembrie), soldatul care
ține într-o mână capul sfântului Diomid, aluzie la minunea întâmplată la moartea lui23 (16 august) și focul
pregătit pentru Sf. Miron dar care s-a întors asupra păgânilor24 (17 august).
Ca şi la Dobrovăţ25, la Roman şi Suceviţa sursele literare care au stat la baza redactării tematicii
menologice au fost, în mod cert, textele Mineelor, Sinaxarelor sau Viețile sfinților multe imagini devenind
adevărate „ilustraţii” de carte. Atât din punct de vedere tematic cât și stilistic cele două monumente rămân foarte
apropiate făcând posibilă ipoteza unei filiații directe între ele26. La Suceviţa se încheie seria reprezentărilor
Menologice din pictura veacului al XVI-lea din Ţările Române, perioadă în care acest gen de tematică a fost foarte
răspândit şi a cunoscut o deosebită preţuire în special în mediile mănăstireşti27.
14
Vieţile Sfinţilor pe luna Ianuarie, ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, p. 360; Ecaterina Cincheza-Buculei, Détails
dans la peinture médiévale de la Moldavie des XVIe-XVIIe siècles, în RRHA, Série Beaux-Arts, XLIII, 2006, p. 15.
15
Vieţile Sfinţilor pe luna Februarie, ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, pp. 176-182. Scena se mai află pictată la
Roman unde s-a păstrat numai partea inferioară a compoziţiei. M. Sabados, op. cit., p. 59, consemnează martiriul apostolilor Achila
şi Priscila, ceea ce corespunde picturii noi.
16
J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Paris, 1969, pp. 350-352; M. Cocagnac, Simbolurile Biblice. Lexic
teologic (Paris, 1993), Bucureşti, 1997, pp. 45-46.
17
Din vorbele cu care îşi însoţeşte gestul cuviosul Martinian, apare evidentă alunecarea simbolismului focului de la focul
vremelnic, la focul cel veşnic şi deosebirea esenţială dintre ele: „Gândeşte-te la munca aceea, sărace Martiniane, şi să ai în minte
focul cel veşnic, pentru că acest foc vremelnic se stinge cu apă şi când arde, lumina e într-însul, iar focul cel veşnic nu are strălucire
şi toate râurile şi mările ce sunt sub cer nu-l vor putea stinge” (Vieţile Sfinţilor pe Februarie, p. 180).
18
Vieţile Sfinţilor pe luna August, ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1998, pp. 336-340.
19
Ibidem, pp. 347-348.
20
Vieţile Sfinţilor pe luna Septembrie, ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1991, p. 278.
21
Ecaterina Cincheza-Buculei, op. cit., p. 15.
22
Viețile Sfinților pe luna Noiembrie, p. 264.
23
Vieţile Sfinţilor pe luna August, p. 228.
24
Ibidem, p. 231.
25
Ecaterina Cincheza-Buculei, Menologul de la Dobrovăţ (1529), SCIA.AP, T. 39, 1992, pp. 7-32 ; Idem, Le programme
iconographique des peintures murales de la chambre des tombeaux de l’église du monastère de Dobrovăţ, Caiers balkaniques, 21,
Paris, 1994, pp. 21-52.
26
A se vedea și Marina Ileana Sabados, op. cit., pp. 103-105.
27
Ansamblul mural se află astăzi în restaurare de către echipa pictorului restaurator Oliviu Boldura. O parte din pictura
peretelui răsăritean este acoperită de o catapeteasmă de secol XIX care a fost scoasă în timpul lucrărilor de restaurare, fapt ce a făcut
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PROGRAMUL ICONOGRAFIC

Boltă, partea estică
Cupola: Sf. Treime / Iisus Hristos / Avraam / Sara ñòàà òðîèöà/¶ñ õñ /àâðààìü ñàðà
II Nord: Al doilea sinod ecumenic (Constantinopol): âòîð¥è ñúáî(ð) á¥(ñ)•ïðè öðü »åw(ä)wñ·å âåëèêî(ì)
âú êîñòà(í)òèíà ãðà(ä)à ñúøå(ä)øå(ì) ñ•ñò¥(ì)•wöå ðí•íà ìàêèäîí·à•äõó áîðöà• è(æ) ãëàøå äõü ñò·è
„Al doilea sobor a fost în timpul împăratului Teodosie cel Mare la Constantinopol; s-au strâns sfinți părinți
150; împotriva lui Macedonie, cel luptător împotriva Duhului; unde a vorbit Duhul Sfânt”28
III Sud: Al treilea sinod ecumenic (Efes) òðåò·è (æ)[å] âúñåëå(í)ñêèè ñúáî(ð) á¥(ñ) âú åôå(ñ)•âú öð(ñ)òâî
»åw(ä)wñ·å ìàëàãî•ñúøå(ä)øè(ì) ñ wöè(ì)•ñ•íà íåñòîð·å ïàòð·àðõà ïîõóëèâøàãî ñòî áö© „Al treilea
sobor ecumenic a fost la Efes, în timpul domniei lui Teodosie cel Mic29; s-au strâns părinți 100; împotriva lui
Nestorie, patriarhul care a hulit împotriva sfintei Născătoare de Dumnezeu”
Boltă, partea vestică
Cupola: Iisus Hristos Cel Vechi de Zile ¶ñ õñ/âå(ò)õè äíüìè
IV Sud: Al patrulea sinod ecumenic (Calcedon) ÷åòüðúò·è ñúáî(ð) á¥(ñ) âú öð(ñ)òâî ìàðüê·àíý è(æ) âú
õà(ë)ê¥äîíý ñúøå(ä)øè(ì) ñ wöå(ì)•õë•íà åvò·õ·à è äèwñêîðà•åï(ñ)êïà àëå¿à(í)äðúñêà• è áü(ñ) íà
ñúáî[...]ðõ àííà»àëè• „Al patrulea sobor a fost în timpul domniei lui Marcian, în Calcedonia; s-au strâns
părinți 630; împotriva lui Eutihie și Dioscor, episcop al Alexandriei; și a(u) fost la sobor [...][patri]arhul
Anatali”30
VII Nord: Al șaptelea sinod ecumenic (Niceea) ñå(ä)ìüè ñúáî(ð) á¥(ñ) è(æ) âú íèêåè•ïðè êîñòà(í)òèíý è
ìàòåðå åãî èðèí¥ w èêîíà(õ) ñò¥(õ) wöü•òí•íà åðåòèã¥•íà »åw(ä)wñ·à å»åñêàãî, è ñèñèí·à•¶ âàñèë·à•
àíüò·wõèèñê¥è • è ïðîêë(ø)å åðå(ñ)è(õ)/ w(ò) ïðúâàãî ñúáîðà äî ñå(ä)ìàãî âúñý(õ) ëý(ò)•vïè•à
w(ò)ðîæ(ä)åñòáà õ(ñ)âà òîã(ä)à á¥(ñ)•ëýò•w•ä¶• „Al șaptelea sobor a fost cel de la Niceea, în timpul lui
Constantin și al maicii sale Irina despre icoane; sfinți părinți 30831; împotriva ereticilor, împotriva lui
Teodosie din Efes și a lui Sisinie și a lui Vasilie din Antiohia și au blestemat eresurile; de la primul sobor la
al șaptelea ani cu totul 48832, iar de la nașterea lui Hristos atunci au fost ani 81433”
Intradosul arcului ce desparte bolta: Dreptul Abel ïðàâ(ä)åíè àâåëü; Dreptul Sem ïðàâ(ä)åíè ñèìü; Patriarhul
Avraam ïàòð·àð(õ) àâðàà(ì); Dreapta Eva ïðàâ(ä)åíà åâà; Dreptul Adam ïðàâ(ä)åíè àäà(ì); Patriarhul Iacov
ïàòð·àð(õ)¶àêîâü; Dreptul Noe ïðàâ(ä)åíè/ íîå; Dreptul Matusalem ïðàâ(ä)åíè ìà»óñà(ë); Dreptul Lameh
ïðàâ(ä)åíè/ ëàìåõü; Patriarhul Isaac ïàòð·àð(õ)¶ñàêü
posibilă fotografierea scenelor ce nu se mai pot vedea astăzi. Mulțumim coordonatorului de șantier, Georgiana Zahariea, pentru
amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziție aceste fotografii pentru a fi studiate.
28
Pentru inscripții a fost aleasă formula completă ce cuprinde toate informațiile obișnuite: locul în care s-a ținut sinodul,
numele împăratului care l-a convocat, uneori și pe cel al patriarhului, al unor episcopi și al papii, numărul participanților, numele
ereticilor, doctrina apărată (Ch. Walter, op. cit., pp. 152-163).
29
Teodosie a II-lea (408-450).
30
Uneori Anatole. Este vorba de patriarhul Anatolie, care a prezidat Sinodul. Primul í din nume este redactat ca un è.
31
Numărul acestora variază: la Betleem, Biserica Nașterii - 357, la Arbanasi, Biserica Nașterii – 360 (Ch. Walter, op. cit.,
pp. 268-269, 271).
32
Primul sinod a fost în 325, și nu 326 cum rezultă din inscripție (814-488=326).
33
Al VII-lea sinod ecumenic a avut loc în 786 și nu în 814, cum rezultă din inscripție. Acest sistem de datare și erori se
întâlnesc nu numai la Sucevița (de ex.: Târnovo, Biserica Sf. Ap. Petru și Pavel, sinoadele din Efes și Calcedon, Ch. Walter, op. cit.,
p. 270).
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Timpan est
I Primul sinod ecumenic (Niceea) ïðúâ¥è ñúáî(ð) á¥(ñ) è(æ) âú íèêåè•òè¶•ñò¥è wöü•íà àð·à
íå÷úñòèâàãî• ïðè âåëèöýìü êîñòàíüòèíý•âý(õ) æå òîãäà ïàòð·àðõü ìèòðîôàíü öðèãðà(ä)à•/ à âú ðèìý
ñåëèâåñòðà ïàïà•àëå¿à(í)äðü êîñòàíüòèíà ãðàäà•àëå¿à(í)äðü àëå¿à(í)äð·èñê¥•è ïðîêëøåíà àð·à ïîõóëèâøàãî
áà• „Primul sobor a fost acela de la Niceea; 318 sfinți părinți; împotriva lui Arie necinstitorul; în timpul lui
Constantin cel Mare; era atunci patriarh al Țarigradului Mitrofan, iar la Roma papa Silvestru; Alexandru al
Constantinopolului34, Alexandru al Alexandriei35; și l-au blestemat pe Arie cel hulitor de Dumnezeu” | Petru
din Alexandria ïåòðü/àëå¿àíüäðü/ñê¥ | Cine ți-a sfâșiat haina, Mântuitorule? êòî òè ñïèñ/ ðèçè ðàç(ä)ðà/âü |
Iisus Hristos ¶ñ õñ | Arie cel nebun àðè áåçó/ìåíü•
Timpan vest
V Al cincilea sinod ecumenic (Constantinopol) ïåò·è ñúáî(ð) á¥(ñ) ïðè öðý ¶óñòèí·àíå âåëèêî(ì)•è
ïàòðèàð(õ) åâòèõ·å•è áú ðèìý ïàïà âåëèê¥•ñúáðàøå (ñ)[] ñò¥è wöè áú öðèãðà(ä)• ð¿å• íà wðèãèíý è
åâàãðè©/ è äèäèìà• ãëäàõ© áî íå÷èñò¥ áàñèè • ÿêî òýëî(ì) íàøè(ì) íå âúñêð(ñ)í©ò¥ • è è(í)íè
ìíîã¥ áëäîñëîâ(ø) • à ñò¥ wöè ïðîêë/øå åðåñ¥è• „Al cincilea sobor a fost în timpul împăratului
Iustinian cel Mare și al patriarhului Eutihie; și la Roma papa cel mare; s-au strâns sfinți părinți la Țarigrad
165; împotriva lui Origen, Evagrie și Didim; privind necuratele născociri; cum că trupurile noastre nu
înviază; și multe scorneli ca aceasta; iar sfinții părinți au blestemat eresurile”
VI Al șaselea sinod ecumenic (Constantinopol) †øåñò¥í ñúáî(ð) á¥(ñ) ïðè öðý êîñòàíüòèíý áðàäàòî(ì) è
ïàòð·àðñý ãåw(ð)ã·å è ïàïý àãàòîíý ñúøå(ä)øè(ì) ñ ñòè wöè•ð î• áú êîñòà(í)òèíý ãðà(ä)à•/íà
»åw(ä)wðà åï(ñ)êïà ôàðàèñêà•è íà wíîð·à, è êvðà•àëå¿à(í)äðúñêà•è íà ñå(ð)ã·à èïèðà•è ïàâëà è
ïåòðà•åï(ñ)êïà á¥âøà öðèãðà(ä)•/è ïðîêëøå ñòüè wöè åðåñ¥èõü• „Al șaselea sobor a fost în timpul
împăratului Constantin Bărbosul36 și al patriarhului Gheorghie și al papei Agaton și s-au strâns sfinți părinți
170 la Constantinopol; împotriva lui Teodor, episcopul din Faran și a lui Honorius, și a lui Chiril din
Alexandria și a lui Serghie al Epirului și a lui Pavel și Petru, foști episcopi ai Țarigradului; și au blestemat
sfinții părinți eresurile”
Perete est, paretea sudică, registrul inferior
Viața Sfântului Nicolae
1.(1)37 „Nașterea Sf. Nicolae” ðîæ(ä)åñòâî ñòãî íèêîëàå; 2.(2) „Sf. Nicolae a fost dus la dascăl (la școală)”
ñò¥•íèêîëàå ïðèâåäå(í) á¥(ñ) êú äà/ñêà(ë); 3.(3) „Sf. Nicolae a fost făcut diacon” ñò¥•íèêîëàå ïîñòàâëå(í)
á¥(ñ) ä·ÿêî(í)
Perete sud, registrul inferior
4.(4) „Sf. Nicolae a fost făcut iereu (preot)” ñò¥ •íèêîëàå ïîñòàâëå(í) åðåó; 5.(5)”Sf. Nicolae a fost adus și
făcut episcop” ñò¥•íèêîëàå ïðèâåäå(í) è ïîñòàâëå(í)/ á¥(ñ) èïèñêî(ï); 6.”Sf. Nicolae dă bătrânului aur”
34

Ar fi trebuit sa fie Eustatie al Antiohiei, ca la Dečani.
Papa Silvestru nu a participat. Ch. Walter explică prezența celor patru reprezentanți ai celor patru patriarhate, la Dečani
(Mitrofan, Silvestru, Eustatie și Alexandru) ca semn al ecumenicității sinodului, și a explicației liturgice a inscripțiilor (op. cit.,
p. 161, pp. 272-273).
36
Constantin al IV-lea Pogonatul (668-685).
37
Cifrele dintre paranteze corespund scenelor din desfășurările iconografice (Pll. I-IV); acolo unde nu sunt menționate,
scenele respective nu au fost cuprinse în scheme din cauza pozițiilor lor dificile (în glafuri și pe arcurile ce dublează glafurile).
35
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ñò¥•íèêîëàå äàå(ò) ñòàðöó çëàòó p pentru cele trei fete; 7.(7) „Aici i-au adus daruri cei trei bărbați
Sf. Nicolae” ç(ä)å ïðèíåñîøý òðè ì©æè ñòìó íèêîëàå äàð¥; 8.(8) „Sf. Nicolae a dărâmat capiștea
Artemidei” ñò¥•íèêîëàå ñúêðóøè àðòèìèäý êàïè(ù)è doboară idolul; 9. „Aici un om vinde un covor, iar Sf.
Nicolae îl cumpără și îl dă lui din nou” ç(ä)å ÷ëêü ïðîäà(â)à êwâîðü ñò¥ íèêîëàå ïàê¥/ è ñêóïè è äà(ñ) åìó;
10.(10) „Cel rău (vrăjmașul) s-a prefăcut în chip de femeie [și] a trimis către sfântul vrajă; a poruncit Sf.
Nicolae să arunce vasul în mare” áý(ñ) âú æåíà ïðýòâî(ð) ñý ïîñèëàå(ò) êú ñòìó/ ÷àðîäà·í·å 38 ïîâåëý ñò¥
íèêîëàå/ âúâðýùå ñú ñ(ä)ú/ âú ìîðè; 11.(11) „Sf. Nicolae întoarce tânărul din robie” ñò¥•íèêîëàå
âúçâðàòè þíîø()/ w(ò) ïëýíí¥ îl aduce părinților care se aflau la masă; 12. „ Sf. Nicolae se arată
împăratului Constantin în vis” ñò¥•íèêîëàå âè (ñ)[] êîñòàíüòèíó öðþ âú ñúíý; 13.(13) „Sf. Nicolae se
arată și lui Evlavie în vis” ñò¥•íèêîëàå âè ñ è åâëàâ·åâè âú ñúíý; 14.(14) „Sf. Nicolae taie copacul
diavolilor” ñò¥•íèêîëàå ïîñý÷å ä©(á) áýñíóùè; 15. „Sf. Nicolae a adus hrană celor trei bărbați” ñò¥
íèêîëàå ïðèíåñwøý ï¥/ù© òðè/ ì©æ¥ în temniță; 16.(16) „Sf. Nicolae izbăvește trei bărbați de sabie” ñò¥
íèêîëàå èçáàâèò òðè ì©(æ)/ w(ò) ìå(÷); 17.(17) „Călătoria39 Sf. Nicolae cu corabia” ïëàâàí·å ñòãî íèêîëàå
âú êî/ðàáëå potolirea furtunii
Perete vest, partea sudică, registrul inferior
18.(18) „Sf. Nicolae îl izbăvește pe omul cel îndrăcit în ceasul al nouălea” ñò¥•íèêîëàå èçáàâè ÷ëêà ñåãî/
áýñíîùà âú äåâò¥è ÷à(ñ); 19.(19) „Sf. Nicolae îl izbăvește pe tânăr din adâncul mării” ñò¥•íèêîëàå
èçáàâè/ þíîø w(ò) ãë©á¥í¥ ìîðñê¥; 20.(20) „Adormirea Sf. Nicolae” óñïåí·å ñòãî/ íèêîëàå
Perete vest, partea nordică, registrul inferior
Viața Sfântului Gheorghe
1.(21) „Nașterea Sf. Mucenic Gheorghe” ðîæ(ä)åñòâî ñòãî ì÷íèêà/ ãåw(ð)ã·å; 2.(22) „Sf. Gheorghe a fost
adus prima dată la împărat” ñò¥ ãåw(ð)ã·å ïðèâåäåíü á¥(ñ) ïðú/â¥è êú öðþ; 3.(23) „Sf. Gheorghe dăruiește
aur săracilor” ñò¥ ãåw(ð)ã·å äàå(ò) çëàòî/ í¥ù·(ì); 4.(24) „Sf. Gheorghe a fost adus a doua oară la
împăratul Dioclețian” ñò¥•ãåw(ð)ã·å ïðèâåäå(í) á¥(ñ) ïàê¥ êú/ öðþ ä·wêëèòèÿíó
Perete nord, registrul inferior
5.(25) „Sf. Gheorghe a fost bătut cu vine40 de bou” ñò¥ ãåw(ð)ã·å á·å(í) á¥(ñ) ñú âîëîàìè æåëàìè; 6.(26)
„Sf. Gheorghe a fost împuns cu sulița în pântece” ñò¥ ãåw(ð)ã·å ïðîáàäàåò ñ êîï·/ âú ¦òðîáý åãî
7. „Sf. Gheorghe este aruncat în temniță” ñò¥•ãåw(ð)ã·å âúâðúæäå(í) á¥(ñ) âú òå/ìíèöü; 8.(28)
„Sf. Gheorghe i se așează o piatră mare pe inimă”41 ñò¥ ãåw(ð)ã·å êàìåí·å âåëèå ïîëàãàå(ò) âú ñð(ä)öè/ åãî
este prins între două plăci mari de piatră; 9.(29) „Sf. Gheorghe legat pe roată ñò¥•ãåw(ð)ã·å íà êîëåñà
ïðèâýçàíü
10. „Sf. Gheorghe este pironit cu cuie de foc” ñò¥•ãåw(ð)ã·å êëè(í)öè ñú wãíè(ì)/ ïðèâàæ(ä)àåòü i se pun
încălțări de fier cu piroane înroșite în foc; 11.(31) „Sf. Gheorghe este sfâșiat cu greble de fier” ñò¥•ãåw(ð)ã·å
ðàñòðúsà ñú ãðåáëàìè æå/ëçí¥ìè; 12.(32) „Sf. Gheorghe sfarmă idolii” ñò¥•ãåw(ð)ã·å ñúêðóøè èäîëè;
13. „Sf. Gheorghe i s-a dat să bea otravă” ñò¥•ãåw(ð)ã·å íàïîå(í) á¥(ñ) wò âàâü; 14.(34) „Sf. Gheorghe a
fost aruncat în varniță” ñò¥•ãåw(ð)ã·å âúâðúæå(í) á¥(ñ) áú âà(ð)íèöü; 15.(35) „Sf. Gheorghe a fost
38

În loc de ÷àðîäýÿí·å.
Ad litteram plutirea, navigarea.
40
Ad. litt. vergi de bou.
41
Referire metonimică la piept.
39
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spânzurat cu capul în jos” ñò¥ ãåw(ð)ã·å wáýøå(í) á¥(ñ) ñòðú/ìîãëàâü; 16. „Sf. Gheorghe l-a înviat pe cel
mort” ñò¥•ãåw(ð)ã·å âúñêðýñè ìðò/âàãî; 17. „Sf. Gheorghe a fost aruncat în temniță” ñò¥•ãåw(ð)ã·å
âúâðúæå(í) á¥(ñ) âú/ òåìíèöü; 18.(38) „Sf. Gheorghe este tăiat cu fierăstrăul” ñò¥ ãåw(ð)ã·å ïòèðàåò ñ/
ò[ð]èw(í); 19.(39) „Sf. Gheorghe și împărăteasa Alexandra a lui Dioclețian ducerea (sunt duși) la tăierea
capului” ñò¥ ãåw(ð)ã·å è àëå¿à(í)äðà öðöà äèwêëèòèíîâà ïðèâåí·å/ íà ïîñý÷åí·å
Perete est, partea nordică, registrul inferior
20.(40) „Sf. Gheorghe ars pe grătar” ñò¥ ãåw(ð)ã·å èñïå(í)÷å(í) á¥(ñ) íà ñêðî/âðà(ä)à42 sfântul pe grătar,
pregătirea cazanului pentru următoarea tortură și moartea împărătesei Alexandra, care stând și-a dat duhul în
mâinile unui înger43; 21.(41) „Sf. Gheorghe fiert în cazan ” ñò¥ ãåw(ð)ã·å âú êîíîá âàðåíü á¥(ñ); 22.(42)
„Sf. Gheorghe sfârșește de sabie” ñò¥ ãåw(ð)ã·å ìå÷åìü ñêóíü÷à ñ
Menolog
Peretele de sud, primul registru, sub arcul de la sud-est
Luna Septembrie (43) ì[ñö]ü ñåòåâð¶è Semnul începutului de lună, luna cu profil uman înscrisă în cerc, şi
alegoria lunii Septembrie - culesul viilor şi făcutul vinului
1.(44) Sf. Simeon Stâlpnicul și mama sa Marta și cei împreună cu el à ñò¥ ñèìåw(í) ñòëü(ï)íè(ê)•è ìòðè
åãî ìàð»è/ è(æ) ñú íè(ì) Simeon în stâlp, Marta îngenunchiată lângă stâlp şi decapitarea a doi mucenici
[Evod şi Ermoghen din Nicomidia (?) fără corespondent]
2.(45) Sf. Mc. Mamant â ñò¥ ì÷(ê) ìàìå(í)òà legat de un stâlp și străpuns cu vergele ascuţite de către doi
executori
3.(46) Sf. Antim și Teoctist ã ñò¥ à»è(ì)/ è »åwêòèñòà decapitarea ep. Antim, cuviosul Teoctist în picioare
Peretele de sud, primul registru, sub arcul de sud-vest
4.(47) Sf. Vavila și Moise și cei împreună cu el ä ñò¥ âàâèëà è ìîèñåà è(æ) ñú íèì decapitarea ep. Vavila
cu cei trei copii şi prorocul Moise în picioare44
5.(48) Înjunghierea lui Zaharia å çàêëàí·å çàõàð·èíîâà în faţa altarului
6.(49) Minunea arhanghelului Mihail și Sf. Evdochim în picioare45 s ÷þ(ä) àðõàããëà ìèõà•è ñòãî åväîêè(ì)
7.(50) Sf. Mc. Sozont ç ñòãî ì÷íêà ñîçî(í)/òà decapitat46
Peretele de nord, primul registru, sub arcul de nord-vest
8.(51) „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” / Ioachim è ðîæ(ä)åñòâî ïð(ñ)ò¥© áö©/ ¶wàêè(ì)
Ioachim anunţat de înger
42

În loc de ñêîâðàäà (ad. litt. = tigaie).
Viețile Sfinților pe luna Aprilie, ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1995, p. 287.
44
Moise fără corespondent.
45
Sf. Evdochim fără corespondent.
46
A murit bătut așa cum apare în celelalte Menologuri din Țara Românească și Moldova, cu excepția Coziei unde este
străpuns cu o suliță.
43
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9.(52) „Sfinții și Drepți Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana” » ñò¥(õ) è ïðàâ(ä)åí¥(õ) áãî wöü ¶wàêèìà/
è àíí¥ mângâierea copilului47
10.(53) Sfintele Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora ¶ ñò¥(õ) ì÷íöü ìèíîäwðè è ìèòðî/äîðè è
íèìüôîäîðè dezbrăcate, căzute pe pământ, bătute cu spadele
11.(54) Sf. Cuvios Părintele nostru Eufrosin și Cuvioasa Teodora à¶ ïðï(ä)áíàãî wöà íàøåãî åôðîñèíü è
ïðï(ä)áí¥©/ »åwäîð¥ în picioare
Peretele de nord, primul registru, sub arcul de nord-est
12.(55) Sf. Mc. Avtonom â¶ ñòãî ì÷íêà/ àâòîíîìà decapitat48
13.(56) Sf. Mc. Corneliu Sutașul ã¶ ñòãî ì(÷)íêà êw/ðíèë·à ñú(ò)íèêà în picioare
14.(57) „Înălțarea în văzul tuturor49 a Cinstitei și de viață făcătoarei cruci” ä¶ âúñåìèðíîå âúç(ä)âèæåí·å
÷(ñ)òí(à)ãî/ è æèâîòâîðùàãî êð(ñ)òà cruce mare în centrul compoziţiei, de o parte a crucii împăraţii
Constantin şi Elena urmaţi de un grup de sfinţi, de cealaltă parte un grup episcopi
15.(58)Sf. Mc. Nichita å¶ ñòãî ì÷íêà íåêèòè în foc
16.(59) Sf. Mc. Eufimia s¶ ñò¥© ì(÷)íö© åvôèì· atacată de un leu
Peretele de est, primul registru
17.(60) Sf. Sfințit Eumenie ç¶ ñùåíî/ åvìåí·å în picioare50
18.(61) Sf. Mc. Simeon (?) è¶ ñò¥(õ) ì÷í(ê) ñèëèw(í) sfântul agăţat pe cruce, străjuit de doi soldaţi cu suliţe51
19.(62) Sf. Mc. Dorimedont și cei împreună cu el »¶ ñò¥(õ) ì÷í(ê) äîðèìå(í)òà52 è(æ) ñú íèìü doi
mucenici decapitaţi, Dorimedont şi Trofim; mc. Savatie întins pe pământ şi bătut cu vergi53
20.(63) Sf. Mc. Trofim și cei împreună cu el ê ñò¥(õ) ì÷í(ê) òðîôèìà è(æ) ñú íè(ì) trei mucenici
decapitaţi (?)54
21.(64) Sf. Mc. Ap. Condrat55 êà ñòãî ì÷íêà àï(ñ)ëà êî(í)äðà/òà decapitat
22.(65) Sf. Proroc Iona56 êâ ñòãî ïð(î)ð(î)êà ¶wíà ieşind din chit şi episodul cu tigva57
47

Ca la Roman; de obicei în picioare.
În celelate Menologuri, lapidat.
49
Ad. litt. înălțarea „care cuprinde toată lumea”, ca în gr. Η παγκόσµιος ψωσις το τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο.
50
Pe 18 sept. în celelalte Menologuri.
51
La Cozia [à]ïëú ñvìåw(è) în picioare alături de episcopul Eumenie; la Humor, Baia și Neamț doi episcopi în picioare; pe
cruce apare în Vatic. Gr. 1613, p. 46, Oxon. Bodleian.f.1, fol.10r și la Dečani – ñò¥ ñèìîíü... (Pavle Mijović, Menolog istorijskounetnicka istrajivania, Beograd, 1973, p. 318). Episcopul Simeon al Ierusalimului, mort prin răstignire, este comemorat pe 27 aprilie
în toate Sinaxarele (în Oxon. Bodleian.f.1, fol.37r și la Dečani apare a doua oară la această dată – ñò¥ ì÷íêü ñèìåwíà, Ibidem, p. 338).
52
În loc de äîðèìåäî(í)òà, poate un lapsus calami.
53
În alte Menologuri Savatie este decapitat alături de ceilalți doi mucenici, sau sfâșiat cu ghiare de fier.
54
Este probabil o greșeală prin repetarea, de fapt, a ilustrării zilei anterioare. În toate celelalte Menologuri apare martiriul
Sf. Eustatie împreună cu familia.
55
Uneori este numit și Codrat.
56
Comemorat în 21 septembrie. În celelalte Menologuri a fost pictat martiriul Sf. Foca, pomenit în această zi.
57
Iona ieșind din chit a mai fost pictat numai la Tismana, dar pe 21 septembrie; episodul cu tigva este fără corespondent.
48
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23.(66) „Buna vestire58 a lui Zaharia” êã áëãîâýùåí·å çàõàð¥èíâî la templu
24.(67)Sf. Întâia Mc. Tecla êä ñò¥© ïðúâî ì÷íö© »åêë¥ căzută pe pământ și sfâșiată de un leu59
25.(68) Sf. Eufrosina êå ñòàà åôðîñè/í¥ în picioare
26.(69) „Mutarea Sf. Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu” (Teologul) ês ïðýñòàâëåí·å ñòãî ¶w áãî/ñëîâà
îngropat de ucenici, sufletul lui, într-o mică mandorlă luminoasă, este ridicat de doi îngeri, ca la Roman
Peretele de sud, registrul al II-lea
27.(70) Sf. Mc. Calistrat și cei împreună cu el êç ñòãî ì÷íêà êàëèñòðàòà è(æ) ñú íè(ì) decapitarea unui
grup de mucenici
28.(71) Cuv. Părinte Hariton êè ïðï(ä)áíàãî/ wöà õàðèòîíà în picioare
29.(72) Cuv. Părinte Chiriac ê» ïðï(ä)áíàãî/ wöà êèðèàêà în picioare
30.(73) „Grigorie al Marii Armenii” ë ãðèãîð·à âåëèê¥/ àðìåí·© în picioare
Luna Octombrie (74) ì(ñ)öü w(õ)òîâ·å Semnul începutului de lună, luna cu profil uman înscrisă într-un cerc
şi alegoria lunii Octombrie - gustatul vinului
1.(75) Sf. Ap. Anania à ñòãî àï(ñ)ëà àíàí·à lapidat
2.(76) Sf. Sfințit Mc. Ciprian și Sf. Iustina Fecioara â ñòãî ñùåí(í)î ì÷íêà êèïð·à/íà è ñò¥ ä(â)¥
èóñò¥/í¥ decapitarea
3.(77) Sf. Sfințit Mc. Dionisie Aeropagitul ã ñòãî ñùåíî ì(÷)íêà ä·wíèñ·à/ àðåwïàãèòú în picioare, decapitat,
întinzându-i capul Catulei
4.(78) Sfințitul Ierotei Episcopul Atenei ä ñùåíî ¶åðî»åà åï(ñ)êï(à) à»è/íüñêàãî în picioare
5.(79) Sf. Mc. Haritina å ñò¥ ì(÷)íö© õàðèòèí¥ lapidată
6.(80) Sf. Ap. Toma s ñòãî àï(ñ)ëà »wìà căzut lovit cu bâtele de doi soldaţi60
7.(81) Sf. Mc. Serghie și Vah ç ñò¥(õ) ì(÷)íêü ñåðã·à è âàêõà Vah întins pe pământ şi bătut cu un ciocan,
Serghie decapitat
8.(82) Cuv. Maica noastră Pelaghia è ïðï(ä)áí¥© ìòðå íàøå/ ïåëàã·© în picioare; un soldat îi înfige sabia în gât61
9.(83) Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu și Cuv. Părintele nostru Andronic » ñòãî àï(ñ)ëà ¶àêîâà à(ë)ôåwâà/ è
ïðï(ä)áíàãî wöà íàøåãî àíäðî/íèêà Iacob răstignit, Andronic decapitat62
58

În Sinaxare, numele sărbătorii este „Zămislirea sf. Ioan Botezătorul”.
A murit intrînd în stîncă (Vieţile Sfinţilor pe luna Septembrie, pp. 288-299, așa cum este reprezentată de obicei; numai la
Roman mai apare cu o ursoaică lângă ea.
60
A murit străpuns cu sulițe (Vieţile Sfinţilor pe luna Octombrie, ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, p. 82), așa cum
apare de obicei reprezentat.
61
Reprezentarea este fără corespondent. Inscripția o pomenește pe cuvioasa Pelaghia, care a murit însă zăvorâtă, dar în
aceeași zi este pomenită și mucenița Pelaghia din Antiohia Siriei (Vieţile Sfinţilor pe Octombrie, pp. 91-100) și e posibil ca pictorul
să fi suprapus informațiile amintindu-le astfel pe amândouă sfintele cu numele Pelaghia.
62
Andronic fără corespondent.
59
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10.(84) Sf. Mc. Evlampie și Evlampia ¶ ñò¥(õ) ì(÷)íêü åvëà(ì)ï·à è åëà(ì)ï·/© într-un cazan pe foc şi
decapitarea mai multor mucenici (cei 200 de ostaşi tineri), ca la Roman
11.(85) „Sf. Ap. Filip, [unul] dintre cei șapte diaconi” à¶ ñòãî àï(ñ)ëà/ ôèëèïà w(ò) ñåäì/üè ä·àêî(í) în picioare
12.(86) Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic â¶•ñò¥(õ) ì(÷)íêü ïðîâà/ òàðõà è àíäðîíèêà decapitaţi
13.(87) Sf. Mc. Carp și Papil ã¶ ñò¥(õ) ì(÷)íêü/ êàðïà è ïàïèëà, în cuptor sunt însă Carp și Agatonica, sora
lui Papil, ca la Roman63
Peretele de vest, primul registru
14.(88) Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie și Cuv. Petca ä¶ ñò¥(õ) ì(÷)íêü íàçàð·à ãå(ð)âàñ·à/ è
êëåñ·à è ïðï(ä)áíàà ïý(ò)/ê¥ decapitaţi şi Sf. Paraschiva în picioare
15.(89) Sf. Mc. Luchian preotul și Cuv. Eftimie cel Nou å¶ ñòãî ì(÷)íêà ëóê·àíà ïðå(ç)âè/òåðà è
ïðï(ä)wáíàãî åv»¶ìà/ íîâàãî Luchian în închisoare şi cuv. Eftimie bust64
16. (90) Sf. Mc. Longhin Sutașul s¶ ñò¥(õ) ì(÷)íêü ëwããè/íà ñú(ò)íèêà decapitat
17.(91) Sf. Proroc Osie ç¶ ñòãî ïð(î)ð/êà îñ·© în picioare
18.(92) Sf. Ap. și Evanghelist Luca è¶ ñòãî àï(ñ)ëà/ è åv(ã)ëèñòà/ ëóê¥ în picioare
19.(93) Sf. Proroc Ioil și Sf. Mc. Uar »¶ ñòãî ïð(î)ð(î)êà ¶wèëà/ è ñòãî ì(÷)íêà óàðà în picioare65
20.(94) Sf. Mare Mc. Artemie ê ñòãî âåëèêî/ ì(÷)íêà àðòåì·à legat cu mâinile la spate şi bătut66
21.(95) Cuv. Părinte Ilarion êà ïðï(ä)áíàãî/ wöà [è]ëàðèwíà în picioare
22.(96) Părintele nostru Averchie êâ wöà íàøå/ãî àâåðê·à în picioare
23.(97) „Sf. Ap. Iacob fratele Domnului după trup [și] cei împreună cu el” êã ñòãî àï(ñ)ëà ¶àêîâà/ áðàòà áæ·à
ïî ïëúòè/ è(æ) ñú íèìü decapitarea, alături de alți doi mucenici67
24.(98) Sf. Mc. Areta [și] cei împreună cu el êä ñòãî ì(÷)íêà àðå»¥ è(æ)/ ñú íè(ì) decapitarea mai multor
mucenici
25.(99) Sf. Mc. și notari Marcian și Martirie êå ñò¥(õ) ì(÷)íêü è íîòàð·è/ ìàðê·àíà è ìàðòèð·à decapitaţi
alături de un alt mucenic, Anastasie (?)68
26.(100) Sf. și Slăvitul Mare Mc. Dimitrie ês ñòãî è ñëàâèàãî âåëèêî/ ì(÷)íêà äèìèòð·à pe tron, împuns cu
mai multe suliţe în pântece
27.(101) Sf. Mc. Nestor êç ñòãî ì(÷)íêà/ íèñòîðà decapitat
28.(102) Sf. Mc. Terentie și Neonila êè ñò¥(õ) ì(÷)íêü òåðå(í)/ò·à è íåwíèëè decapitaţi împreună cu cei
şapte fii ai lor
63

La M. Sabados, op. cit., p. 59, Carp și Papil. Toți trei au fost băgați în cuptor și în final decapitați (Vieţile Sfinţilor pe
Octombrie, pp.135-144) dar numai la Roman și Sucevița a fost aleasă formula amintită.
64
Cuv. Eftimie mai apare numai la Roman.
65
La Roman Sf. Proroc Ioil și Cuv. Ioan de la Rila.
66
Numai la Cozia și Roman a mai fost ales momentul martiriului (așezat între două pietre), în celelalte Menologuri –
decapitarea.
67
Decapitat a mai fost pictat numai la Moldovița dar singur; la Roman nu s-a păstrat.
68
Ca la Voroneț; la Roman nu s-a păstrat.
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29.(103) Sf. Mc. Anastasia și Cuv. Părintele nostru Avramie ê» ñò¥© ì(÷)íö© àíàñòàñ·©/ è ïðï(ä)áíàãî
wöà íàøåãî àâðà/ì·à decapitarea Anastasiei, cuv. Avramie în picioare69
30.(104) Sf. Mc. Zenovie și Zenovia ë ñò¥(õ) ì(÷)íê çèíîâ·à/ è çèíîâ·© în cazan cu apă clocotită, fără
corespondent70
Peretele de nord, registrul al II-lea
31.(105) Sf. Mc. Epimah ëà ñòãî ì(÷)íêà åïè/ìàõà lagat de stâlp şi lovit cu pietre
Luna noiembrie ì(ñö)ü íîå(ì)/âðè· Semnul începutului de lună, semiluna cu profil uman înscrisă în cerc,
este inclus în prima scenă
1.(106) Sf. Cosma și Damian à ñò¥(õ)/ êî(ç)ìà è äà/ì·àíà în picioare
2.(107) Sf. Mc. Achindin și Pigasie și cei împreună cu el â ñò¥(õ) ì÷í(ê) àêvíäèíà/ è ïèãàñ·à è(æ) ñú
íè(ì) cinci mucenici în cuptor
3.(108) Sf. mc. Achepsima, Iosif și cei împreună cu ei ã ñò¥(õ) ì÷í(ê) àêå¾¶ìà ¶wñèôà è(æ) ñú íèìü
Achepsima şi Aitala spânzuraţi cu capul în jos, Iosif lapidat
4.(109) Cuv. Părintele nostru Ioanichie cel Mare și cei împreună cu el ä ïðï(ä)áí(à)ãî wöà íàøåãî ¶wà/íèê·à
âåëèêàãî è(æ) ñú íè(ì) Cuv. Ioanichie în picioare şi martiriul sfinţilor Nicandru ep. şi Ermeu preot, li se bat cuie
în cap71
5.(110) Sf. Mc. Galaction și Epistimia å ñò¥(õ) ì÷(ê) ãàëà(ê)òèw(í)/ è åïèñòèìè72 doi mucenici (?) legaţi
de un stâlp, în foc73
6.(111) [...] Sf. Părintele nostru Pavel Mărturisitorul s è(æ) âú74 ñò¥(õ) wöà íàøåãî ïà/âëà èñïîâý(ä)íè/êà
ştrangulat cu omoforul
7.(112) Sfinții 33 de Mucenici din Melitina ç ñò¥(õ) ëã ì(÷)íêü è(æ) âú ìåëåñòèí¥75 decapitarea mai
multor mucenici şi doi sfinţi spânzuraţi de mâni, unul fiind şi străpuns cu sabia, Auct şi Tavrion76
8.(113) „Soborul celui fără de trup arhistrateg Mihail și al celorlate [netrupești puteri]” è ñúáwðü
áåñïëúòí¥(õ) àðõ·ñòðàòè/ãà ìèõàèëà è ïðî÷·è(õ) grup de arhangheli
9.(114) Sf. Mc. Onisifor și cei împreună cu el » ñò¥(õ) ì÷í(ê) wíè/ñèôîðà è(æ) ñú íèìü decapitarea a trei
mucenici şi a unei muceniţe77
69

Ca la Voroneț; la Roman nu s-a păstrat.
În celelalte Menologuri – decapitarea; la Roman nu s-a păstrat.
71
Fără corespondent; în toate celelalte Menologuri Cuv. Ioanichie este pictat singur.
72
Formă incompletă (sau poate forma greacă) a numelui Epistimia (în calendarul rus este Епистимия, iar în cel bulgar
Епистииa).
73
Fără corespondent; în toate celelalte Menologuri – decapitarea Sf. Galaction și Epistimia.
74
Probabil o greșeală de redactare. Formula è(æ) âú are sensul de „care în”, deci locul ei nu este aici.
75
În loc de Melitina (în calendarele bulgar, rus: Мелитина).
76
În toate celelalte Menologuri – decapitarea unui grup numeros de mucenici. Auct și Tavrion apar spînzurați și săgetați la
Dečani (P. Mijović, op. cit., p. 325).
77
Fără corespondent. În toate celelalte Menologuri – Cuv. Matrona; la Cozia: Onisifor, Porfirie și Orest târâți de un cal
ilustrează ziua de 10 nov.
70
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10.(115) Sf. Mc. Ap. Olimp78, Erast și Rodion ¶ ñò¥(õ) àï(ñ)ëú îëè(ì)á¥ åðàñòà è ðîä·wíà târâţi de un cal79
11.(116) Sf. Mc. Mina și Victor și cei împreună cu el à¶ ñò¥(õ) ì÷í(ê) ìèí¥•è â¥(ê)òîðà•è(æ) ñú/ íèìü
Mina spânzurat cu capul în jos şi bătut, Victor (?) legat de doi pomi pentru a fi sfâşiat în două (așa a murit
însă Mc. Ştefanida) şi o muceniţă în închisoare şi apoi decapitată (?)80
12.(117) Sf. Părintele nostru Ioan cel Milostiv și Cuviosul Nil â¶ ñòãî wöà íàøåãî ¶wàí(à)/ ìë(ñ)òèáàãî•è
ïðï(ä)áíàãî•íèëà în picioare
13.(118) Sf. Părintele nostru Ioan Gură de Aur ã¶ ñòãî wöà íàøåãî ¶wàíà çëà(ò)àvñòàãî stând pe tron,
binecuvântând, prezintă Evanghelia unui grup de femei şi bărbaţi îngenunchiați în faţa lui; în fundal cetate și
un inedit peisaj marin amănunțit realizat81
14.(119) Sf. ap. Filip ä¶ ñòãî àï(ñ)ëà ôèëèïà legat cu capul în jos şi un grup de mucenici în focul ce se
întoarce spre păgânii care fug înfricoşaţi82
15.(120) Sf. Mc. Gurie å¶ ñò¥(õ) ì÷í(ê) ãóð·à legat de doi stâlpi deasupra unui foc, redactare inedită
16.(121) Sf. Ap. și Evanghelist Matei s¶ ñòãî àï(ñ)ëà/ åv(ã)ëèñòà/ ìà(ò)»åà căzut peste un foc; un călău cu
ciocanul ridicat este pregătit să-l lovească, detaliu inedit
Peretele de est, registrul al II-lea
17.(122) Sf. Părintele nostru Grigorie Făcătorul de minuni și cei împreună cu el ç¶ ñòãî wöà íàøåãî ãðèãîð·à
÷þäîòâîðöà/ è(æ) ñú íè(ì)ü în picioare alături de un sfânt cuvios (?)
18.(123) Sf. Mc. Platon și cei împreună cu el è¶ ñò¥(õ) ì÷í(ê) ïëàòî(í)/ è(æ) ñú íè(ì) decapitarea lui
Platon şi a copilului Varula (?), Roman întins pe pământ cu mâinile legate (i se taie limba)83
19.(124) Sf. Proroc Avdie și cei împreună cu el »¶ ñòãî ïð(î)ð(î)êà àâä·à è(æ) ñú/ íè(ì) Avdie în picioare
şi mc. Varlaam cu gâtul prins într-un dispozitiv bătut cu ciocane de către doi executori84
20.(125) Cuviosul Grigorie și cei împreună cu el ê ïðï(ä)áíãî ãð·ãîð·à è(æ) ñú/ íè(ì)ü Cuv. Grigorie
Decapolitul în picioare; decapitarea a doi mucenici, Eustatie și Tespesie (?), episod inedit
21.(126) „Intrarea [în Biserică] a Preacuratei Stăpâne” êà âúâå(ä)åí·å85 ïð÷(ñ)ò¥© âë(ä)÷ö© compoziția
obișnuită
22.(127) Sf. Ap. Filimon și cei împreună cu el êâ ñòãî àï(ñ)ëà ôèëèìwíà/ è(æ) ñú íè(ì) decapitarea
mucenicilor Filimon şi Arhip (?) în afara cetății, Sf. Cecilia culcată între zidurile cetății moare după trei zile
de la chinurile muceniciei, episod inedit; în alte Menologuri este decapitată
23.(128) Sf.Amfilohie êã ñò¥ àìü/ôèëîõ·à în picioare
78

În inscripție apare Olimb.
În celelalte Menologuri au fost pictați Orest sau Olimp târâți de câte un cal, cu excepția Romanului unde apar în picioare,
Orest, Olimp, Rodion, Erast și Sosipatru.
80
Fără corespondent.
81
Ioan Gură de Aur Sursă a înțelepciunii, într-o redactare diferită mai apare la Humor, Sf. Dumitru din Suceava, Voroneț și
Neamț ; la Roman nu s-a păstrat.
82
Episodul cu focul este inedit și evocă întâmplarea cu Mariam (Vieţile Sfinţilor pe Noiembrie, p. 264).
83
În general este pictat numai Sf. Platon; la Cozia și Căluiu– împreună cu Roman în închisoare; la Roman nu s-a păstrat.
84
Varlaam mai apare numai la Cozia și Sf. Gheorghe din Suceava, dar în foc sau bătându-i-se cuie înroșite în palme; la
Roman nu s-a păstrat.
85
Popular a circulat și denumirea slavonă a sărbătorii – Vovidenia.
79
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24.(129) Sf. Mc. Ecaterina êä ñòàà ì(÷)íö© åêà/òåðèíà decapitarea
25.(130) Sf. Sfințit Mc. Clement êå ñùåíî ì(÷)íêà/ êëåìåíüòà în picioare
26.(131) Cuviosul Părintele nostru Alipie Stâlpnicul ês ïðï(ä)áíàãî wöà íà/øåãî àëèìï·à86 ñòë(ï)ú/íèêà în
stâlp
27.(132) Sf. Mc. Iacob Persul êç ñòãî ì(÷)íêà ¶àêîâà ïå(ð)/ñýíèíà cu mâinile şi picioarele ciopârţite87
28.(133) Cuviosul Părintele nostru Ștefan cel Nou êè ïðï(ä)áíàãî wöà íàøåãî ñòåôà/íà íîâàãî cu icoana
Maicii Domnului în mână, este târât de doi executori, un al treilea îl împunge în pântece şi un altul stă cu
sabia ridicată în dreptul capului sfântului; inscripție mică în interiorul scenei: „Cel care nu se închină în fața
sfintelor icoane să fie anatema” àùå êòî íåïîêëî/íò ñ ñòîìó èêîíè/ äà á©(ä)(ñ) àíà»/èìà
29.(134) Sf. Mc. Paramon ê» ñòãî ì(÷)íêà ïàðàìwíà străpuns cu suliţe şi bătut cu un ciocan
30.(135) Sf. Ap. Andrei cel întâi chemat ë ñòãî àï(ñ)ëà ïðúâîçâàííàãî àíü/äðåà răstignit cu capul în jos,
străpuns cu o sulţă în spate şi lovit cu ciocanul
Luna Decembrie (136) ì(ñ)öü äåêå/âð·/å Semnul începutului de lună, semiluna cu profil uman înscrisă în
cerc, şi cel zodiacal – Săgetătorul: ñòðýëåöü
1.(137) Sf. Proroc Naum à ñòãî ïð(î)ð(î)êà/ íàóìà în picioare; pe sul: „Şi am ridicat ochii mei şi am privit”
(Zah. 2, 1) è âú[ç]âå/äî(õ) 6÷è/ ìîè•/è âèäý(õ)
Peretele de sud, registrul al III-lea
2.(138) Sf. Proroc Avacum â ñòãî/ ïð(î)ð(î)êà àââàêàêóìà în picioare; pe sul: „Doamne, auzit-am de spusa
Ta și m-am temut” (Avac. 3, 2) ãè óñëè/øà(õ) ñëó(õ)/ òâîè/ è óáw/àõü
3.(139) Sf. Proroc Sofonie ã ñòãî ïð(î)ð(î)êà/ ñwôwí·à în picioare; pe sul: „Bucură-te foarte, fiica Sionului,
propovăduiește” (Zah. 9, 9) ðà[äó]è ñå/ sýëw/ äúùè/ ñèwíý/ ïðîïî
4.(140) Sf. Mc. Varvara Ioan Damaschin ä ñò¥© ì(÷)íö©/ âàðâàð¥ ¶wàíà äàìàñ/ê¥íúü Varvara decapitată
de către tatăl ei asupra căruia coboară trăsnetul sub forma unui şuvoi de foc; Sf. Ioan Damaschin în picioare
5.(141) Cuv. Părintele nostru Sava å ïðï(ä)áíàãî wöà íàøåãî ñàâ¥ în picioare
Peretele de sud, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la sud-est, latura estică
6. Sf. Nicolae s ñò¥ íèêwëàå în picioare
7. Sf. Ambrozie ç ñò¥ àìâðîñ·à în picioare
8. Sf. Ipatie è ñò¥ èïàò·à în picioare; pe sul: „Frica și cel care” ì[à]ëî/äóø/·å è å/æå çà/ç(ð)ó
Peretele de sud, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la sud-est, central

86

Pe perete apare Alimpie, probabil o contaminare (cu Olimpie?).
La Roman inscripția nouă îl numește pe Iacob dar martiriul corespunde Sf. Ștefan cel Nou târât de doi executori în timp ce
un al treilea îl lovește cu o bâtă în cap; sfântul ține în mâini icoana Pantocratorului.
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9. „Zămislirea Maicii lui Dumnezeu” de către Ana » çà÷ò·å áãî/ ìòðå àí¥ anunţarea Anei în grădină,
lângă fântână
Glaful ferestrei de la sud-est, latura estică și sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-est, partea estică
10.(145’) Sf. Mc. Mina și cei împreună cu el ¶ ñò¥(õ) ì÷í(ê) ìèí¥ è(æ) ñú í¥(ì) decapitarea unui grup
de mucenici cu Mina în prim plan
Glaful ferestrei de la sud-est, latura vestică
11. Sf. Daniil à¶ ñò¥ äàí·è/ ëà în stâlp
12. Sf. Spiridon â¶ ñò¥ ñïèðè/ äî(í) în picioare
Peretele de sud, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la sud-est, partea vestică și sub arc
13.(148) Sf. cinci mucenici Eustratie și cei împreună cu el ã¶ ñò¥(õ) å ì(÷)íê åvñòðàò·à/ è(æ) ñú íè(ì)
Eustratie în cuptor, Orest pe grătar, Auxentie decapitat, Mardarie spânzurat cu capul în jos şi Evghenie bătut
14.(149) Sf. Mc. Tirs, Levchie și cei împreună cu ei ä¶ ñò¥(õ) ì(÷)íê/ »íðñà ëåâê·à/ è(æ) ñú íè(ì) Tirs
decapitat, Levchie cu mâinile legate, întins pe o lespede şi lovit cu două bârte în faţa unui soldat pregătit să-i
taie capul
15. Sf. Pavel å¶ ñò¥/ ïàâ/ëà Cuv. Pavel cel Nou în picioare, fără corespondent88
16. Sf. Proroc Agheu s¶ ñòãî ïððîêà/ àãã·à în picioare; pe sul: „Și a fost cuvântul Domnului prin mâna89 lui
Agheu” (Agheu 1, 1) è á¥(ñ) ñëî/âî ãíå/ âú ðúê(ó)/ àãã·à
Peretele de sud, registrul al III-lea, în continuare
17.(152) Sf. Trei tineri și Sf. Proroc Daniil ç¶ ñò¥(õ) òð·å(õ) wòðî(ê) è ñòãî ïð(î)ð(î)êà äàí·èëà decapitarea
18.(153) Sf. Mc. Sebastian è¶•ñòãî ì(÷)íêà ñåâàñò·àíà legat de un stâlp şi săgetat
19.(154) Sf. Mc. Bonifatie »¶•ñòãî ì(÷)íêà âîíèôà(í)ò·à decapitat
Peretele de sud, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la sud-vest, latura estică
20. Sf. Ignatie Teoforul ê•ñò¥ èãíàò·à áãîíî/ñíàãî atacat de leu
21.(156) Sf. Mc. Iuliana și cei împreună cu ea êà•ñò¥© ì(÷)íö© ¶óë·àí·à/ è(æ) ñú í¥ Iuliana decapitată
alături de o altă muceniţă; un mc. închis într-un cuptor încins (Temistocle ?)90
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura estică
22. Sf. Mc. Anastasia și cei împreună cu ea êâ•ñò¥© ì(÷)íö© àíàñòàñ·à/ è(æ) ñú í¥ Anastasia pe grătar
şi decapitarea a doi mucenici91
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura vestică
23. Sfinții 10 mucenici cei din Creta êã•ñò¥(õ) ¶ ì(÷)íêü è(æ) âú êð·òý decapitarea a două grupuri de câte
cinci martiri
88

E reprezentat ca ierarh (?), la Roman nu s-a păstrat.
În Biblia sinodală 1988: prin gura lui Agheu.
90
Numai la Roman mai apare martiriul altor mucenici alături de Iuliana.
91
Numai la Roman mai apare martiriul altor mucenici alături de Anastasia.
89
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Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-vest, partea vestică
24.(159) Sf. Mc. Eugenia êä•ñò¥©•ì(÷)íö© åvãå/í·à è(æ) ñú í¥ decapitată împreună cu Filip, tatăl ei, şi
Protasie92
Peretele de sud, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la sud-vest, în ax și sub arc
25.(160)Nașterea lui Hristos/ Maica lui Dumnezeu/ Is. Hs. êå•ðîæ(ä)åñòâî æâî/ ìèð »ó/ ¶ñ õñ
Peretele de sud, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la sud-vest, partea vestică
26. „Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” ês•ñúáîðü ïðýñò¥© áö© Maica Domnului stând pe tron,
cu Iisus în braţe, înconjurată de arhangheli93
Peretele de sud, registrul al III-lea, în continuare
27.(162) Sf. Întâiul Mc. și Arhidiacon Ștefan și Cuv. Părinte Teodor êç•ñòãî ïðúâî ì(÷)íêà è àðõ·ä·àêîíà
ñòåôàíà/ è ïðï(ä)áí(à)ãî wöà »åwäîðà diaconul Ştefan lapidat şi cuv. Teodor în picioare94
28.(163) Sfinții mucenici 20.000 êè•ñò¥(õ) ì÷í(ê)ü äâý òúìý în cuptor
Peretele de vest, registrul al II-lea
29.(164) „Sfinții prunci care în Bethleemul lui Hristos au fost uciși de Irod 14.000” ê»•ñò¥(õ) ìë(ä)íåöü
è(æ) âú â·»ëååìý õà/ óá¥åí¥(õ) w(ò) èðwäà ò¥ñùü ä¶ şi Elisabeta salvându-se în munte
30.(165) Sf. Mc. Anisia ë•ñò¥ ì(÷)íöå/ àííåñ·å străpunsă cu suliţa în coaste
31.(166) Cuv. Melania ëà•ïðï(ä)áí¥ ìå/ëàí· în picioare
Luna Ianuarie (167) ì(ñ)ö ãåíó/àð·å Semnul începutului de lună, semiluna cu profil uman înscrisă în cerc, şi
semnul zodiacal - Capricornul êwç¥ðwãü
1.(168) „Tăierea împrejur a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru I<isus> H<ristos> și Sf. Vasilie cel
Mare” (în picioare)/ Maica Domnului à•wáðýçàí·å ãà áà è ñï(ñ)à íàøåãî•¶v•õà/ è ñòãî âàñèë·à âåëèêàãî/ ìð »ó
2.(169) Sf. Silvestru papă al Romei â•ñò¥•ñèëèâå/ñòðà ïàïè95 ð¥(ì)ñêàãî în picioare
3.(170) Sf. Proroc Maleahi ã•ñòãî•ïð(î)ð(î)êà/ ìàëàõ·© în picioare; pe sul: „Veniți în casa Domnului vostru
care” ïð·èä(ò)å/ âú õðàì/ ñâîè/ ãü•åãîæå
4.(171) Cuv. Teopempt și Teonas ä•ïðï(ä)áíàãî »åwïå(ì)òà è »å/wí¥, ep. Teopempt decapitarea şi Teona
aruncat într-o groapă96
5.(172) Cuv. Teoctist å•ïðï(ä)áíàãî »å/wêòèñòà, inscripţia îl numeşte pe Teoctist, în imagine apare Pavel
Tebeul, în picioare, comemorat în 15 ianuarie; pe sul: „Căci sufletul dacă ar avea cuvinte ar lucra...” ÿêî
äøà/ àùå ñëî/âî èìà(ò)•/äýëà æ(å)
92

Numai la Roman mai apare decapitarea celor doi mucenici Iachint și Protasie.
Redactare similară numai la Sf. Gheorghe Suceava și Moldovița.
94
Redactare similară numai la Sf. Gheorghe Suceava și Moldovița.
95
În loc de ïàïú.
96
Prăznuiți pe 5 ianuarie. Aruncarea lui Teona în groapă, numai la Sucevița. La Roman, zilele de 1-10 ianuarie – pictură de
secol XIX.
93
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6.(173) „Dumnezeiasca Arătare” / I<isus> H<ristos>/ [Zapisul] lui Adam: s áãîÿâëåí·å/ ¶ñ õñ/ ðúêwïèñàí·å
àäà(ì)à Botezul lui Iisus
7.(174) Sf. Ioan Botezătorul s•ñò¥•¶w
 •êð(ñ)èòå(ë)•în picioare; pe sul: „Pocăți-vă, căci s-a apropiat Împărăția”
(Mt. 3,2) ïîêà/èòå ñ/ ïð·áë(è)/æè áî ñ(å)/öð(ñ)òâî
8.(175) Cuv. Maica noastră Domnica è•ïðï(ä)wáí¥/ ìòðå íàø äî/ìíèê¥ în picioare
9.(176) Sf. Mc. Polieuct »•ñòãî•ì(÷)íêà ïîëèåâê/òà decapitarea
Peretele de nord, registrul al III-lea
10.(177) Sf. Grigorie al Nissei ¶ •ñò¥ ãðèãîð·à/ íèñêàãî în picioare
11.(178) Sf. Cuv. Teodosie Începătorul vieții de obște à¶•ïðï(ä)wáíàãî »å/w(ä)wñ·à êèíîâ·àðõ(à) în picioare;
pe sul: „Lucrează în trup /lucrează-ți trupul și eliberează-ți sufletul” ïîðàáî/òè âüïëú/ è ñâîáî/äè ä/øè
12.(179) Sf. Mc. Tatiana și cei împreună cu ea â¶ •ñò¥•ì(÷)íö©•òàò·àííè•è(æ)/ ñú íè(ì)ü Tatiana în foc
şi decapitarea a doi mucenici97
13.(180) Sf. Mc. Ermil și Stratonic ã¶ •ñò¥(õ)•ì(÷)íêü•åðìèëà•è ñòðàòîíèêà aruncaţi în Dunăre
Peretele de nord, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la nord-vest, latura vestică
14. Cuv. Părinți din Sinai și Rait ä¶ ïðï(ä)áí¥(õ) wöü è(æ) âú/ ñíèàè/ è ðàè/»ó decapitarea lor de către
Vlemi
15. Cuv. Părinte Pavel Tabeul å¶•ïðï(ä)wáí¥(õ)•wöü/ ïàâëà »åâåèñêàãî; inscriţia îl numeşte pe Pavel
Tebeul, în imagine apare Ioan Colibaşul cu icoana Maicii Domnului cu Pruncul
Peretele de nord, sub arcul de deasupra ferestrei de la nord-vest, partea vestică
16.(183) Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru s¶•ïîêëîíåí·å ÷üñòí¥(õ) âå/ðèãà(ì) ñòãî àï(ñ)ëà/ ïåòðà• Petru şi
îngerul în închisoare
Peretele de nord, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la nord-vest, în ax, latura vestică
17. Cuv. Părinte Antonie cel Mare ç¶•ïðï(ä)wáíàãî/ wöà àíüòî/í·å âå/ëèêàãî în picioare; pe sul: „Pasul /
calea deșertăciunii lumești înțeleptul” ñò©sý/ ñóå(ò)íà(à)/ ìèðñêî(å)/ ì¦äðó
18. Sf. Atanasie cel Mare și Chiril è¶ ñò¥/ à»àíàñ·å/ âåëèêàãî/ è êv/ðèëà în picioare
Glaful ferestrei de la nord-vest, latura vestică
19. Sf. Părinte Macarie Egipteanul »¶•ïðï(ä)wáíàãî wöà ìàêàð·à åãv/ïòýíèíà ispitit de diavol şi Macarie din
Alexandria într-o peşteră98
Glaful ferestrei de la nord-vest, latura estică
20. Sf. Eftimie cel Mare ê•ñò¥ åv/»èì·à âåëè/êàãî în picioare
97
98
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Inedită reprezentarea Sf. Tatiana, îmbrăcată, în foc.
Reprezentare similară numai la Roman.

21. Sf. Maxim Mărturisitorul êà ñò¥/ ìà¿èìà/ èñïîâý(ä)/íèêà în picioare, cu o icoană în mâini99 (figura de
pe icoană numai schițată)
Peretele de nord, sub arcul de deasupra feresteri de la nord-vest, partea estică
22.(189) Sf. Ap. Timotei și Anastasie Persul êâ•ñòãî àï(ñ)ëà òèìî»åà•è àíàñòàñ·à/ ïåðñýíèíà decapitaţi
Peretele de nord, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la nord-vest, în ax, latura estică
23. Sf. Mc. Clement și cei împreună cu el êã•ñòãî•ì(÷)íêà êë·ìåíüòà•è(æ) ñú íè(ì) decapitarea sf.
Clement bătrân și Agatanghel tânăr; un alt mucenic tânăr spânzurat de o mână cu bolovani legaţi de cealaltă
mână şi de picioare100
24. Sf. Xenia êä•ñò¥/ ´åí·å în picioare
25. Sf. Grigorie Teologul êå•ñò¥ ãðè/ãîð·à/ áãî/ñëî/âü în picioare
26. Sf. Xenofont și soția lui (Maria) ês•ñò¥ ¿åíîôî(í)òà/ è äðó/æèí¥ å/ãî în picioare împreună cu cei doi
copii, Ioan și Arcadie
Peretele de nord, registrul al III-lea, în continuare
27.(194) „Aducerea moaștelor Sf. Părintelui nostru Ioan Gură de Aur” ê»•âúçâðàùåí·å ìwùåìü ñòãî ì(÷)ê
èãíàò·à áãîíwñöà• aducerea moaştelor pe mare, întâmpinate pe mal de patriarhul Proclu şi împăratul
Teodosie cel Tânăr urmaţi de mulţi credincioşi care ies din cetate
28. Sf. Efrem Sirul êè•ñò¥/ åôðå(ì) ñv/ð·àíèíà în picioare
29.(196) „Aducerea moaștelor Sf. Mc. Ignatie Teoforul” ê»•âúçâðàùåí·å ìwùåìü ñòãî ì(÷)ê èãíàò·à
áãîíwñöà• aducerea moaştelor într-o raclă purtată pe cap de un diacon, urmat de un episcop şi un grup de
personaje
Peretele de nord, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la nord-est, partea vestică
30. Sf. Mc. Ipolit papă al Romei ë•ñòãî ì(÷)íêà vïïî/ëè(ò)à ïàï¥ ð¥(ì)/ñêàãî aruncat în mare.
31. Sf. Făcători de Minuni Chir și Ioan ëà ñò¥(õ) ÷þäîòâîðå(ö)/ êvðà ¶wàííà decapitaţi
Peretele de nord, sub arcul de deasupra ferestrei de la nord-est, partea vestică
Luna Februarie (199) ì(ñ)öü ôåâðóàð·à Semnul începutului de lună, luna cu profil uman înscrisă în cerc şi cel
zodiacal - Vărsătorul âîäîëè
Glaful ferestrei de la nord-est, latura vestică
1. Sf. Mc. Trifon și cei împreună cu el à•ñò¥(õ) ì(÷)íêü òðèôîíà è(æ) ñú/ íè(ì) Trifon târât de un cal şi
bătut; grup de şase mucenici străpunşi cu suliţele, Perpetua, Felicitas, Saturnin, Secund, Satur şi Revocat
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Reprezentare similară numai la Roman.
Poate fi tot Agatanghel într-un alt moment al muceniciei lui.

100
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Glaful ferestrei de la nord-est, latura estică
2. Întâmpinarea Domnului â•ñðýòåí·å ãíå
Peretele de nord, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la nord-est, în ax, partea vestică
3. Sf. Simeon Primitorul de Dumnezeu ã•ñòãî ñèìåwíà áãî/ïð·å(ì)åöà în picioare alături de Sf. Prorociță
Ana
4. Sf. <I>sidor Pelusiotul ä ñò¥ ñèäî(ð) ïèëóñ·èñêàãî în picioare
Peretele de nord, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la nord-est, în ax, partea estică
5. Sf. Mc. Agata și cei împreună cu ea å•ñò¥ ì(÷)íöå àãà»·å/ è(æ) ñú íè Agata în închisoare şi un sfânt
decapitat (?)101
6. Sf. Luca s ñò¥/ ëó/ê¥ inscripţia îl numeşte pe cuv. Luca din Elada, este reprezentat însă un sfânt episcop,
Partenie (Parthenius ep. Lampsaci)(?), în picioare102
7. Sf. Vucol ç ñò¥/ âó/êó/ëà în picioare
Peretele de nord, sub arcul de deasupra ferestrei de la nord-est, partea estică
8.(207) Sf. Mc. Teodor Stratilat și Sf. Proroc Zaharia è•ñòãî•ì(÷)íêà »åwäîðà ñòðàòèëàòà/ è ñòãî
ïð(î)ð(î)êà/ çàõàð·å• Teodor Stratilat decapitat, prorocul Zaharia în picioare, în spatele dealurilor, prezent
numai aici și la Roman
Peretele de nord, intradosul arcului de deasupra ferestrei de la nord-est, partea estică
9. Sf. Mc. Nichifor și cei împreună cu el »•ñòãî ì(÷)íêà íåê·ôî/ðà•è(æ) ñú íè(ì)ü decapitarea a trei
mucenici (?)103
10. Sf. Mc. Haralambie și cei împreună cu el ¶ • ñòãî ì(÷)íêà õàðàëàìüáà/ è(æ) ñú íèìü• Haralambie legat
de un stâlp şi străpuns cu suliţe alături de decapitarea a trei mucenici dintre cei care s-au convertit prin el104
Peretele de nord, registrul al III-lea, în continuare
11.(210) Sf. Sfințitul Mc. Vlasie și cei împreună cu el à¶•ñòãî ñùåííî ì(÷)íêà âëàñ·à è(æ) ñú íè(ì)•
decapitarea, împreună cu cei doi ucenici ai săi
12.(211) Sf. Părintele nostru Mele(n)tie â¶•ñòãî wöà íàøåãî/ ìåëåíüò·à• în picioare
13.(212) Sf. Cuv. Părintele nostru Martinian ã¶ • ïðï(ä)wáíàãî wöà íàøå(ã) ìàðòèíèàíà• în foc şi femeia
care l-a ispitit105
Peretele de est, regisrul al III-lea
14.(213) Sf. Cuv. Avxentie și Sf. Chiril Filosoful ä¶•ïðï(ä)wáíàãî•à(â)¿åíò·à•è ñòãî/ êvð·ëà ôèëîñîôà în
picioare
101

Sf. Agata este reprezentată singură în această zi. Sfântul decapitat mai apare numai la Roman.
Sf. Vucol este prăznuit în 6 febr., Luca și Partenie în 7.
103
La Roman un grup de mucenici; în celelalte Menolguri numai Nichifor.
104
Corespondent numai la Roman; în celelalte Menolguri – decapitarea lui Haralambie.
105
Ca La Roman și Snagov.
102
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15.(214) Sf. Ap. Onisim å¶•ñòãî•àï(ñ)ëà wíåñèìà cu mâinile legate la spate, lovit cu ciocanul peste picioare
în timp ce un alt executor se pregăteşte să-l lovească cu toporişca
16.(215) Sf. Mc. Pamfilie și cei împreună cu el s¶• ñòãî•ì(÷)íêà ïàìüô¶ë·à/ è(æ) ñú íèìü• Pamfil şi
Valentin decapitaţi, Teodul legat de cruce, Porfirie legat de un stâlp în foc
17.(216) Sf. Mare Mc. Teodor Tiron ç¶•ñòãî âåëèêî ì(÷)íêà/ »åw(äî)ðà òèðîíà în foc rugându-se; un înger
vine în zbor spre el106
18.(217) Sf. Leontie107 papă al Romei è¶•ñòãî ëåw(í)/ò·à ïàï¥ ðè(ì)ñêàãî în picioare
19.(218) Sf. Ap. Arhip și cei împreună cu el »¶ •ñòãî àï(ñ)ëà àðõ·ïà/ è(æ) ñú íè(ì) Arhip răstignit de un
copac și bătut, doi mucenici bătuți cu pietre și decapitați (Filimon și Apfia ?)
20.(219) Sf. Părinte Lionte108 al Cataniei ê•ñòãî wöà ë(è)/wíòà êàòà(í)ñêàã(î) în picioare
21.(220) Sf. Părintele nostru Timotei êà•ïðï(ä)áí¥(õ) wöú íàøè(õ) òèìî/»åà în peșteră109
22.(221) „Aflarea moaștelor sfinților mucenici din Evghenia” êâ•îáðýòåí·å ìîùè(ì)•ñò¥(õ)/ ì(÷)íêü è(æ)
âú åâãåí·å aflarea moaştelor într-o peşteră în prezența unui episcop
23.(222) Sf. Sfințitul Mc. Policarp êã•ñòãî ñùåíî ì(÷)íêà ïîë·/êàðïà în foc
24.(223) „Aflarea cinstitului cap al Sf. Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul” êä•îáðýòåí·å ÷(ñ)í¥ ãëàâè
ñòãî/ ¶wàí(í)à ïð(ä)ò÷ è êð(ñ)òèòåëý un diacon, ţinând deasupra capului o tipsie cu capul Sf. Ioan
Botezătorul, urcă pe treptele unei biserici fiind urmat de un grup de credicioşi în frunte cu episcopul110
25.(224) Sf. Tarasie arhiepiscopul Constantinopolului êå•ñòãî òàðàñ·/ àðõ·åï(ñ)êïà êîñòà(í)/òèíà ãðà(äà)
în picioare
26.(225) Sf. Porfirie episcopul Gazei ês•ñòãî ïî(ð)ô·/ð·à åï(ñ)êïà ãàçñê/àà în picioare
27.(226) Cuv. Părintele nostru Procopie Mărturisitorul și cei împreună cu el êç ïðï(ä)áíàãî wöà íàøåãî
ïðîêîïè èñïîâý(ä)í·êà è(æ) ñú íè(ì)• cuv. Procopie în picioare alături de mai mulţi mucenici comemoraţi
în 26 febr. – Fotini aruncată în fântână, Fotie legat de doi copaci şi despicat în două, surorile şi fiii muceniţei
Fotini, decapitaţi în grup111
Peretele de sud, registrul al IV-lea
28. (227) Sf. Cuv. Vasilie êè•ïðï(ä)áíàãî/ âàñ·ë· în picioare
29. (228) Sf. Cuv. Casian Romanul ê»•ïðï(ä)áíàãî/ êàñ·àíà ð·ìëý/í¥íà în picioare; pe sul: „Nenumărate
(cântări) de psalmi” íå÷èñëè/ ¾àëî(ì)ñê¥è
Luna Martie (229) ì(ñ)öü•ìàðòü•ðèáà Semnul începutului de lună, semiluna cu profil uman înscrisă în cerc,
şi cel zodiacal – Peşti ð¥áà
106
Episodul cu îngerul este inedit; dacă a fost la Roman, nu s-a mai păstrat deoarece reprezentările zilelor de la 14 la 20
februarie au dispărut prin modificarea peretelui de est al pronaosului.
107
Poate din genitivul grec Leont(i)os? Este vorba de Sf. Ierarh Leon, papă al Romei
108
Poate din genitivul grec Leont(i)os? Este vorba de Sf. Ierarh Leon episcopul Cataniei
109
Reprezentare inedită.
110
Ca la Roman, Snagov și Tismana.
111
Ca la Roman; la Cozia și Tismana Fotini și cei împreună cu ea ilustrează ziua de 26 februarie.
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1.(230) Preacuvioasa Maica noastră Evdochia à•ïðïw(ä)áí¥ ìòðè íà/ø åâäîê· decapitată
2.(231) Sf. Sfințit Mucenic Teodot din Cirene Sf. diacon Parmena â•ñòãî ñùåíî ì(÷)êà/ »åw(äî)òà ê·ð·í·/
ñò¥ ä·êî(í) ïà(ð)/ìå(í) în picioare112
Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-est, latura estică
3. Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc ã•ñò¥(õ) ì÷íêü åvòðîïè êëèwíèêà è âàñèëè/ñêà Eutropie şi Cleonic
răstigniţi, Vasilisc în închisoare
Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-est, partea estică
4.(233) Preacuviosul părintele nostru Gherasim ä•ïðïw(ä)áíàãî wöà íàøå/ãî ãåðàñèìà• scoţând spinul din
laba leului113
Glaful ferestrei de la sud-est, latura estică
5. Sf. Mc. Conon å•ñòãî ì÷íêà êîíîíà decapitarea unui mucenic tânăr (Conon Grădinarul)114
Glaful ferestrei de la sud-est, latura vestică
6. Sfinții 42 de mucenici cei din Amoreea s•ñò¥(õ)•ìâ• ì÷í(ê) è(æ) âú àìîð·è două grupuri de mucenici
decapitaţi
Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-est, partea vestică
7.(236) Sfinții Mc. Vasilie (Vasilevs), Efrem și cei împreună cu ei ç •ñò¥(õ) ì(÷)í(ê) âàñ·ë· åôð/ ìà è(æ)
ñú íè(ì) doi mucenici târâţi, alţi doi decapitaţi şi un al cinciela aruncat de după un deal, cu mâinile legate la
spate (Eterie aruncat în apă ?)115
Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-est, latura vestică
8. Sf. Teofilact è•ñòãî »å/wôèëà(ê)òà în picioare
9. Sfinții 40 de mucenici »•ñò¥(õ)•ì•ì(÷)í(ê)è în lacul îngheţat şi episodul băii
Peretele de sud, registrul IV, în continuare
10.(239) Sf. Mc. Condrat și cei împreună cu el ¶•ñòãî ì÷íêà êî(í)äðàòà è(æ) ñú íè(ì) decapitarea a trei
mucenici
11.(240) Sf. Sofronie arhiepiscopul Ierusalimului à¶•ñòãî ñîôðîí·(å)/ àðõèåï(ñ)êïà åðî(ñ)ëè(ì)/ñêàãî în
picioare
12.(241) Preacuviosul Teofan Mărturisitorul â¶•ïðïw(äî)áíàãî »å/wôàíà èñïîâý(ä)íè/êà în picioare; pe sul:
„Cine iubește grija ....” àùå êòî/ ëþáè(ò)/ ñêðú/áü ïî/ñëý
13.(242) Preacuviosul părintele nostru Nichifor episcop al Constantinopolului ã¶ ñòãî wöà íàøåãî/ íèêèôîðà
åï(ñ)êïà êî(ñ)/ òàò(í)òèíà ãðàäà în picioare
112

Ca la Roman.
Ca la Roman și Snagov; la Dobrovăț, Moldovița și Voroneț a fost pictat în 20 martie.
114
Ca la Bucovăț; în alte Menologuri este reprezentat așa cum a murit, bătându-i-se piroane în tălpi.
115
Sf. Sfințit Mc. Efrem, episcopul Tomisului; Vasilevs, Evghenie, Agatador, Capiton, Elpidie și Eterie, episcopi în Herson.
113
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Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-vest, latura estică
14. Sf. Mucenic Benedict și cei împreună cu el ä¶•ñò¥(õ) ì÷íê âåíåäèêòà è(æ) ñú íè(ì) un sfânt dus legat
cu un lanț în jurul gâtului, doi executori cu săbiile ridicate şi trei mucenici decapitaţi, Alexandru şi cei care
au murit în această zi (?)116
Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-vest, partea estică
15.(244) Sf. Mc. Agapie și cei împreună cu el å¶ ñò¥(õ) ì÷íê àãàï·à è(æ) ñú íè(ì) decapitarea a trei
mucenici
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura estică
16. Sf. Mc. Savin și cei împreună cu el s¶ ñò¥(õ) ì(÷)íê ñàâèíà è(æ) ñú íè(ì) Savin aruncat în râu cu un
bolovan legat de gât, Papa atârnat de mâini
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura vestică
17. Sf. Alexie omul lui Dumnezeu ç¶•ñòãî àëå¿·à/ ÷ëêà áæ¶à în picioare
18. Sf. părinte Chiril è¶•wöà êvð·ëà• în picioare
Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-vest, partea vestică
19.(248) Sf. Mc. Hrisant și Daria și cei împreună cu ei »¶•ñò¥(õ) ì(÷)íê õð¶ñàí»à è äàð·à è(æ) ñú íèìü în
groapă, acoperiţi cu pământ şi decapitarea a patru mucenici (Claudiu, Ilaria şi cei doi fii Iason şi Mavru)117
Peretele de sud, sub arcul de deasupra ferestrei de la sud-vest, latura vestică
20. „Preacuvioșii părinții noștri care au fost uciși în mânăstirea Sf. Sava” ê•ïðïw(ä)wáí¥(õ) wöü íàøè(õ)
è(æ) âú wáèòýëè/ ñòãî ñàâ¥/ óá¥åí¥(õ)• decapitaţi şi străpunşi cu suliţe
Peretele de sud, registrul al IV-lea, în continuare
21.(250) Sf. Iacob episcopul êà•ñòãî ¶àêwâà/ åïñêïà• episcop din mănăstirea Studion, mărturisitor în timpul
împăratului Constantin Copronim, în picioare
22.(251) Sf. Mc. Vasile preotul êâ•ñòãî ì÷íêà âàñèë·à ïðåçáèòåðà spânzurat cu capul în jos de un pom şi
lovit cu bâte; alături, trei mucenici decapitaţi118
23.(252) Preacuviosul părintele nostru Nicon și cei împreună cu el êã•ïðïw(ä)wáíàãî wöà íàøåãî íèêîíà/
è(æ) ñú íè(ì) decapitarea unui grup numeros de mucenici
Peretele de vest, registrul al III-lea
24.(253) „Înainteprăznuirea Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu” êä•ïðý(ä)ïðàç(ä)åíñòâî áëãî/âýùåí·à
áö© Artemon episcopul Seleuciei şi cuv. Iacob Mărturisitorul, în picioare119
116
Reprezentare complexă și fără corespondent; cuviosul Benedict, prăznuit în această zi, nu a fost mucenic; la Roman
pictură nouă sau distrusă de modificarea peretelui (6-16 martie).
117
Scenă complicată numai la Sucevița prin reprezentarea celor patru mucenici decapitați.
118
Reprezentare similară numai la Roman.
119
Precizarea Înainteprăznuirii Bunei Vestiri printr-o inscripție este inedită. Numai la Bucovăț a mai fost marcată
Înainteaprăznuirea prin imaginea Bunei Vestiri fără razele Sf. Duh, care coboară însă peste Frecioară în scena următoare, ce
marchează chiar sărbătoarea din 25 martie.
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25.(254) „Bunavestirea Născătoarei de Dumnezeu” êå•áëãîâýùåí·à•áö© cu Maria în picioare
26.(255) „Soborul arhistrategului Gavriil” ês•ñúáw(ð) àðõ·ñòð(à)/òèãà ãàâð·èëà• numai arh. Gavriil în
picioare
27.(256) Sf. Mc. Matroana êç•ñò¥©•ì÷íö©/ ìàòðîí¥ în picioare
28.(257) „Preacuviosul Ștefan făcătorul de minuni și cei împreună cu el” êè•ïðï(ä)wáíàãî ñòåôàíà ÷þ(äî)
òâî(ð)öà/ è(æ) ñú íèìü imaginea corespunde însă martiriului cuviosului Marcu, episcopul Aretusiei (întins
într-o copaie şi mâncat de porci) și diaconului Chiril decapitat120
29.(258) Preacuviosul Marcu episcopul și Chiril diaconul ê»•ïðï(ä)wáíàãî ìàðêà åï(ñ)êïà è êèðèëà ä·êîíà•
în imagine, probabil, Iona şi Varahisie primul strivit într-o presă, al doilea decapitat121
30.(259) Preacuviosul Ioan Scărarul ë•ïðï(ä)wáíàãî/ ¶wàííà ëýñ/òâè÷íèêà în picioare; pe sul: „Dacă mintea
și trupul nu se adapă în/cu” (superstiții?) àùå óìü ñú òý/ëî íåïîè(ò) âú ñó(å)
31.(260) Preacuviosul părinte Ipatie ëà•ïðï(ä)wáíàãî wöà èïàò·à vorbind cu un leu şi decapitarea unui
mucenic (?)122
Luna Aprilie (261) ì(ñ)öü àïðèëü Semnul începutului de lună, luna cu profil uman, şi cel zodiacal –
Berbecul wâåíü
1.(262) Cuv. Maria Egipteanca à•ïðï(ä)wáíàà ìàð·© åãvïòýíè/í¥ împărtăşită de părintele Zosima
2.(263) Cuv. Părintele nostru Tit â•ïðï(ä)wáíàãî/ wöà íàøåãî/ òèòà în picioare; pe sul: „Dacă pântecele tău
îl hrănești cu osârdie” àùå ÷ðý/âî ñâîè/ ïèòàå/øè wñ(ú)ð/äíî•
3.(264) Cuv. Părintele nostru Nichita ã•ïðï(ä)wáíàãî/ wöà íàøåãî íè/ê·ò¥, în picioare; pe sul: „Zis-a
Domnul Cine vrea să-și amintească să se întoarcă” ðå(÷)å ãü è(æ)/ õîùå(ò)/ ïîìíý/èòè äà w(ò)/âðúæå(ò)
4.(265) Cuv. Părintele nostru Gheorghie123 ä•ïðï(ä)wáíàãî wöà íàøåã/ ãåw(ð)ã·à sfânt căzut pe pământ
sfâșiat de un leu şi mucenicii Agatapod şi Teodul aruncaţi în mare124
Peretele de nord, registrul al IV-lea
5.(266) Sf. Mc. Teodul și cei împreună cu el å•ñò¥(õ) ì÷íêü »åwäóëà è(æ) ñú/ íè(ì) în imagine
decapitarea a cinci mucenici, probabil Claudian şi cei ce au murit împreună cu el
6.(267) Sf. Părintele nostru Eutihie și cei împreună cu el s•ñòãî wöà íàøå(ã) åvòèõ·à è(æ) ñú íè(ì)•
Eutihie în picioare şi cei 120 de mucenici din Persia în cuptor125
Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-vest, latura vestică
7. Sf. Mc. Lonie126 ç•ñò¥(õ) ì÷í(ê) ëwí·à Caliopie m.(?) răstignit cu capul în jos; o femeie căzută lângă
cruce o îmbrăţişează
120

Ca la Roman, unde ilustrează ziua de 28 martie.
Imaginea corespunde ilustrării zilei de 29 martie de la Roman, unde inscripția îi numește pe mucenicii Iona și Varahisie.
122
Reprezenatre fără corespondent.
123
Din Maleon, reprezentare fără corespondent; mai apar numai la Sf. Gheorghe Suceava și Bucovăț în picioare la Roman de
la 1 la 11 aprilie, pictură nouă.
124
Agatapod era bătrân diacon iar Teodul tânăr citeț; în reprezentarea de la Sucevița amândoi sunt bătrâni cu bărbi lungi albe(?).
125
Mai apar la Tismana.
126
O transcriere greșită a numelui (?). Sf. Caliopie, prăznuit in această zi, a fost răstignit cu capul în jos iar mama sa, Teoclia,
a fost de față la coborârea lui de pe cruce și l-a îmbrățișat (Vieţile Sfinţilor pe Aprilie, pp. 90-94).
121
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Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-vest, partea vestică
8.(269) Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf și cei împreună cu el è•ñò¥(õ) àï(ñ)ëü èðîä·îíà àãàâà ðó»à è è(æ) ñú
íè/ìè în picioare
Glaful ferestrei de la nord-vest, latura vestică
9. Sf. Mc. Evpsihie și cei împreună cu el »•ñòãî ì÷í(ê)à åv¾èõ·à è(æ) ñú í¥(ì) grup de șapte mucenici
decapitaţi (Sf. Vadim împreună cu cei șapte ucenici ai săi ?) şi alţi trei mucenici în foc (?)127
Glaful ferestrei de la nord-vest, latura estică
10. Sf. Sfințit Mc. Antipa și cei împreună cu el ¶•ñòãî ñùåíî ì÷íêà à(í)ò·ïà è(æ) ñú íè(ì)• în imagine două
grupuri de mucenici decapitaţi, probabil Terentie şi cei ce au murit împreună cu el, prăznuiți în această zi
Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-vest, partea estică
11.(272) Sf. Sfințit Mc. Artemon à¶ ñùåíî ì÷(í)êà àðò·ìîíà în imagine mc. Antipa în bou de aramă
încinsă128
Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-vest, latura estică
12. „Aducerea cinstitului brâu al preacinstitei Maicii Domnului” â¶•ïðýíåñåí·å ÷(ñ)òíàãî ïîàñà/ ïð(ñ)òýè áöå
în faţa unei biserici, un episcop duce în mâini o raclă mică, urmat de alţi episcopi cu Evanghelii în mâini129
Peretele de nord, registrul al IV-lea, în continuare
13.(274) Sf. Părintele nostru Martin papă al Romei ã¶•ñòãî wöà íàøå(ã) ìàðòèíà ïàï¥ ð¥(ì)ñêà(ã)• în
picioare, alături de trei mucenici decapitaţi: Maxim, Chintilian şi Dada (?)130
14.(275) Sf. Ap. Aristarh și cei împreună cu el ä¶•ñòãî àï(ñ)ëà àðèñòàðõà•è(æ) ñú íè(ì) decapitaţi
Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-est, latura vestică
15. Sf. Mc. Prispent131 și cei împreună cu el å¶•ñò¥(õ) ì÷í(ê) ïðèñïå(í)òà è(æ) ñú íè(ì) Crescent în cuptor
şi înjunghierea unei muceniţe, Vasilisa sau Anastasia (?)132
Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-est, partea vestică
16.(277) Cuv. Simeon și cei împreună cu el s¶•ïðï(ä)wáí(à)ãî ñèìåw/íà è(æ) ñú íèìü (?), în imagine
Muceniţa Irina săgetată, Sf. Leonid şi Papia aruncaţi în mare cu pietre legate de gât133

127

Reprezentare fără corespondent,
Sf. Artemon este prăznuit în 13 aprilie (Bucovăț – lapidat, Moldovița – bust), numai în Sinaxarele grecești în 12 aprilie;
Sf. Mc. Ep. Antipa ars în cuptor în formă de bou de aramă e prăznuit în 11 apr., când este și pictat, deși inscripția îl pomenește cu o zi
înainte.
129
Repezentare existentă numai la Roman într-o redactare asemănătoare.
130
Ca la Roman.
131
În loc de Crescent (?)
132
La Roman, Crescent în cuptor și decapitarea a doi mucenici și a unei mucenițe.
133
Se mai prăznuiesc și în 10 martie; la Roman mai apar Sf. Agapia și Hionia în cuptor; în celelalte Menologuri au fost
pictate numai cele trei surori (Agapia, Hionia și Irina).
128

197

Glaful ferestrei de la nord-est, latura vestică
17. Sf. Mc. Simeon și cei împreună cu el 1050 ç¶•ñò¥(õ) ì÷í(ê) ñåìåw(í) è(æ) ñú íè(ì)/ òèñúùè í două
grupuri mari de mucenici decapitaţi
Glaful ferestrei de la nord-est, latura estică
18. Sf. Mc. Sava Gotul è¶•ñòãî ì÷íêà ñàâ© ãî(ò)»ýíè/íà aruncat în apă cu un copac legat de gât
Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-est, partea estică
19.(280) Sf. Mc. Ioan Bătrânul134 și cei împreună cu el »¶•ñòãî ì÷íêà èwíà âå(ò)õ· è(æ) ñú íè(ì) în
imagine: Mc. Teodor răstignit, alţi cinci mucenici decapitaţi135
Peretele de nord, sub arcul ferestrei de la nord-est, latura estică
20. Sf. Teodor Trihina și cei împreună cu el ê•ñòãî »åwäîðà òð·õ·í¥ è(æ) ñú íèìü Teodor Trihina în
picioare, Hristofor şi Teona în foc şi patru mucenici decapitaţi (Victor, Zotic, Zinon, Achindin)(?)136
Registrul al IV-lea, în continuare
21.(282) Sf Mc. Teodor și cei împreună cu el êà ñòãî ì(÷)íêà »åw(äî)ðà è(æ) ñú íè(ì) în imagine:
decapitarea a trei mucenici, ep. Ianuarie şi alţi doi care au fost martirizaţi împreună cu el; împărăteasa
Alexandra în închisoare137
22.(283) Cuv. Teodor Sicheotul și Sf. Ap.Simon êâ•ïðï(ä)áíàãî »åw(ä)ðà ñèêèwòà è ñòãî àï(ñ)ëà ñèìü/ îíà
pe sulul cuviosului: „Starețul a spus nu te teme de moarte, ci” ñòàðåöü/ ðå÷ ìðòâ/ íåáîè/ ñå í© æè/áæýãàí
Peretele de est, registrul al IV-lea
23.(284) „Sf. Mc. și Purtător de biruință al lui Hristos, Gheorghe” êã•ñòãî ì÷íêà è ïîáýäîíîñöà õâà/
ãåw(ð)ã·à• tras pe roată
24.(285) Sf. Mc. Sava Stratilat êä•ñòãî ì÷íêà ñàâ¥ ñòðà/òèëàòà aruncat în râu
25.(286) Sf. Ap. și Ev. Marcu êå•ñòãî àï(ñ)ëà è åv(ã)ëèñòà ìà(ð)êà târât
26.(287) Sf. Mc. Vasile ês•ñòãî ì÷íêà âàñèë·à• decapitat
27.(288) Sf. Mc. Simeon ruda Domnului êç•ñòãî ì÷íêà ñèìåwí(à)/ ñúðwäíèêà ãíý răstignit
28.(289) Sf. Ap. Iason și Sosipatru și Sf. Mc. Maxim êè•ñò¥(õ) àï(ñ)ëú ¶àñîíà è ñîñèïàòðà/ è ñòãî ì÷íêà
ìà¿·ìà în picioare
29.(290) Cuv. Memnon făcătorul de minuni ê»•ïðï(ä)wáíàãî/ ìåìíîíà/ ÷þ(ä)òâ(îð)öà în picioare
30.(291) „Sf. Ap. Iacob fratele Sf. Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu” ë•ñòãî àï(ñ)ëà ¶àêwâà áðàò(à)/ ¶wàíà
áãîñëîâà decapitarea
134
Supranume incomplet – ar fi trebuit să fie Ioan de la Lavra Veche (Paleolavritul), calendarul ortodox rus
Bетхопещерника, în cel bulgar Вехтопещерник; în cel sârb nu apare.
135
Prăznuiți în Sinaxarele grecești la 19 aprilie ; în Viețile Sfinților pomeniți la 21 aprilie (Vieţile Sfinţilor pe Aprilie, pp. 238-241).
136
Reprezentare similară numai la Roman.
137
Ca la Roman.
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Luna Mai (292) ì(ñ)öü ìàè Semnul începutului de lună, semiluna cu profil uman, şi cel zodiacal – Taurul
þíåöü
Peretele de sud, registrul al V-lea
1.(293) Sf. Proroc Ieremia à•ñòãî ïð(î)ð(î)êà ¶åðåì¥© căzut la picioarele unui executor care ţine sabia
ridicată138
2.(294) Sf. Atanasie Alexandrinul â•ñò¥ à»àíà/ñ·à àëå¿à(í)äðú/ñêàãî în picioare
3.(295) Sf. Mc. Timotei și cei împreună cu el ã •ñò¥(õ) ì÷íêü »èìîòåà è(æ) ñú íèìü Timotei şi Mavra
răstigniţi şi decapitarea a doi mucenici (?)
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-est, latura estică
4. Sf. Mc. Pelagia ä•ñò¥© ì÷íö©/ ïåëàã·© în picioare139
5. Sf. Mc. Irina å•ñò¥© ì÷íö©/ èð¥í¥ în picioare
6. Sf. și dreptul Iov s•ñòãî è ïðàâ(ä)åí(à)ãî/ ¶wâà în picioare
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-est, partea estică și glaful ferestrei, latura estică
7.(299) „În amintirea ridicării la cer a semnului sfintei cruci în sfânta cetate” ç•âú ñïîìèíàí·å è(æ) íà
íåáåñíÿ âëúøàãî(ñ) çíàìåí·à ÷í(ñ)òà/ãî êð(ñ)òà âú ñòýìü ãðàäý arătarea semnului Sf. Cruci la Ierusalim; o
cruce mare, în afara cetății, pe Golgota este adorată de două grupuri de personaje, în fruntea celui din dreapta
crucii un patriarh, Chiril al Ierusalmului, o arată mulțimii, în fruntea celui din stânga un alt patriarh, Macarie
(?), urmat de împărații Constantin și Elena (cei care amintesc descoperirea și prima ei înălțare), femei și
soldați care o adoră.; sunt reprezentate două episoade care nu sunt contemporane dar care sunt unite prin
arătarea Sf. Cruci. Tot în afara zidurilor cetăţii, decapitarea Sf. Acachie, pictat lângă crucea lui Hristos
accentuează ideea jertfei mucenicești ca o recapitulare a jertfei hristice140.
Glaful ferestrei de la sud-est, latura vestică
8. Sf. Ap. și Evanghelist Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu și Cuv. Arsenie è•ñòãî àï(ñ)ëà ¶ åv(ã)ëèñòà ¶wàííà
áãîñëî/âà/ è ïðï(ä)wáíàãî àðñåí·à âåëèêàãî în picioare; pe cartea sfântului Ioan: „La început era Cuvântul”, (Ioan
1, 1); âú í/à÷/ë/áý/ñë/îâî; pe sulul sf. Arsenie: „Fraților, veniți la rădăcina” áðàò·å/ ïð·èäý/òå âú ñ/êîðýíà
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-est, partea vestică
9.(301) Sf. Proroc Isaia »•ñòãî ïð(î)ð(î)êà ¶ñàèå• tăiat cu fierăstrăul
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-est, latura vestică
10. Sf. Ap. Simon Zilotul ¶ • ñòãî àï(ñ)ëà ñ¶ìwíà çèëwòà răstignit alături de decapitarea mucenicilor Alfeu şi
Filadelf sau Chiril141
138

În toate celelalte Menologuri – lapidat.
În toate celelalte Menologuri din Țara Românească și Moldova – martiriul sfinților Olvian episcop și al ucenicilor lui; la
Sucevița Sf. Pelaghia din Tars, cetatea Ciliciei (Vieţile Sfinţilor pe Aprilie, pp. 102-111).
140
În toate celelalte Menologuri, cu excepția Romanului, a fost ilustrată numai decapitarea Sf. Acachie.
141
Ca la Roman.
139
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Regiatrul al V-lea, în continuare
11.(303) Sf. Mc. Mochie și cei împreună cu el à¶•ñòãî ì÷íêà ìîê·à è(æ) ñú íèìü reprezentat de două ori:
sfâșiat de leu și bătut142
12.(304) Sf. Epifanie și Gherman arhiepiscopul Constantinopolului â¶•ñò¥ åïèôàí·å•è ãå(ð)ìàíà àðõ¶åï(ñ)êïà
êîñòà(í)òèí(à)/ãðàäà în picioare
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-vest, latura estică
13. Sf. Mc. Glicheria ã¶ ñò¥© ì(÷)íö© ãëèêåð· p pictată de două ori: în închisoare cu îngerul care o
împărtășește (îi dă pâinea euharistică, pe masă se află și potirul); în afara închisorii, întinsă pe pământ cu
leul, străpunsă cu suliţa în pântece143
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-vest, latura estică și partea estică
14.(306) Sf. Mc. Isidor și cei împreună cu el ä¶ ñòãî ì(÷)íêà ¶ñèäîðà è(æ) ñú íèìü un mucenic tânăr lovit
cu pietre și un altul bătrân decapitat (?)144
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura estică
15. Cuv. Părintele nostru Pahomie cel Mare å¶•ïðï(ä)wáíàãî wöà íàøåãî ïàõî/ ì·à âåëèêàãî şi îngerul; pe
sulul îngerului: „Îngerul Domnului zise către Pahomie [...]” àããëü ãï(ä)ó ðå÷å/ êü ïàõîì·å ñè/ å [....]145
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura vestică
16. Cuv. Părinte Teodor și cei împreună cu el s¶•ïðï(ä)wáíàãî wöà »åwäîðà è(æ) ñú íè(ì) inscripția îl
numește pe Cuv. Teodor, ucenicul Cuv. Pahomie, în imagine - decapitarea a trei grupuri de mucenici,
Alexandru arhiepiscopul Ierusalimului și cei care au murit împreună cu el
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-vest, partea vestică și latura vestică
17.(309) Sf. Ap. Andronic și cei împreună cu el ç¶•ñòãî àï(ñ)ëà àíäðîíèêà è(æ) ñú íèìü• apostolii
Andronic şi Iunia în picioare
Peretele de sud, sub arcul ferestrei de la sud-vest, latura vestică
18. Sf. Mc. Teodot și cei împreună cu el è¶•ñòãî ì÷íêà »åwäwòà• è(æ) ñú íè(ì) Teodot decapitat şi Efrasia
aruncată în mare146
Peretele de sud, registrul al V-lea, în continuare
19.(311) Sf. Patrichie episcopul »¶•ñòãî ïàòðè/ê·à åï(ñ)êïà în picioare
20.(312) Sf. mc. Talaleu ê•ñòãî ì÷íêà »àëåëåà• împreună cu unul dintre cei care au crezut prin el, decapitaţi
21.(313) Sf. Constantin și Elena êà•ñò¥ êîñòàíòè(í) è åëåí¥ în picioare, de o parte şi de alta a crucii
142

Ca la Roman.
Ca la Roman.
144
Ca la Roman.
145
Ultima parte a inscripției este greu descifrabilă.
146
Decapitarea Sf. Teodot numai la Sucevița; la Roman pictură distrusă pentru zilele 17-27 mai.
143
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Peretele de vest, registrul al IV-lea
22.(314) Sf Mc. Vasilisc și cei împreună cu el êâ•ñòãî ì÷íêà âàñèëèñêà è(æ) ñú íèìü• un episcop mucenic
cu mâinile în foc, mucenicului Marcel turnându-i-se plumb topit pe gât147
23.(315) Cuv. Mihail148 êã•ïðï(ä)áíàãî ìèõàèëà în picioare
24.(316) Cuv. Părinte Simeon Făcătorul de minuni149 êä•ïðï(ä)wáíàãî wöà ñèìåwíà/ è ÷þ(ä)òâîðöà în
stâlp
25.(317) „A treia aflare a cinstitului cap al Înaintemergătorului la” êå•òðåò(·)å wáðýòåí·å ÷üñòí¥©/ ãëàâ¥
ïð(ä)ò÷å â¥ un episcop şi un grup de episcopi de o parte şi de alta a unei cupe în care se află capul sfântului Ioan
26.(318) Sf. Ap. Carp ês•ñòãî àï(ñ)ëà êà(ð)/ïà în picioare
27.(319) Sf. Mc. Terapont êç• ñòãî ì÷íêà »åðàïîíòà• întins pe jos cu mâinile şi picioarele legate, bătut
28.(320) Cuv. Părintele nostru Nichita êè•ïðï(ä)wáíàãî wöà íàøå(ã)/ íèê·ò¥• în imagine, episcopul Eladie
în foc
29.(321) Sf. Mc. Teodosia ê»•ñò¥© ì÷íö©/ »åw(ä)ñ·© în picioare
30.(322) Cuv. Părintele nostru Isachie ë•ïðï(ä)wáíàãî wöà/ íàøåãî èñàê·à în picioare
31.(323) Sf. Ap. Ermia și cei împreună cu el ëà•ñòãî àï(ñ)ëà å(ð)ì·à è(æ) ñú íè(ì) inscripția pomenește un
apostol (Erma) cu numele Ermia similar cu cel al mucenicului din Comani prăznuit în aceeași zi și care apare
în imagine zdrobindu-i-se dinții. Alături de el mai mulți mucenici în cuptor150 (?)
Luna Iunie (324) ì(ñ)öü ¶óí·å Semnul începutului de lună, luna cu profil uman înscrisă în cerc, şi cel
zodiacal – Gemenii áëè(ç)íåöü
1.(325) Sf. Mc. Iustin și cei împreună cu el à•ñòãî ì÷íêà ¶óñòèíà è(æ) ñú íè(ì) decapitat alături de alţi trei
mucenici
Peretele de nord, registrul al V-lea
2.(326) Sf. Părintele nostru Nichifor patriarh â•ñòãî wöà íàøåãî/ íèêôîðà ïàòð·àðõ(à) în picioare
3.(327) Sf. Mc. Luchilian și cei împreună cu el ã•ñòãî ì÷íêà ëóêèë·àíà è(æ) ñú íèìü Luchilian răstignit, cei
patru tineri Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie (în imagine trei) şi mucenița Paula decapitaţi
4.(328) Sf. Părintele nostru Mitrofan ä•ñòãî wöà íà/øåã ìèòðîôàí(à) în picioare
Peretele de nord, sub arc, latura vestică
5. Sf. Mc Dorotei å•ñòãî ì÷íêà äîðî»åà• în picioare
147

Fără correspondent. Vasilisc este pomenit și in 3 martie cu Eutropie și Cleonic și nu a fost episcop ; în această zi mai este
prăznuit Mc. Ep. Donat (?). Mc. Marcel nu mai apare în alte Menologuri.
148
Mărturisitorul.
149
Cel din Muntele Minunat.
150
Mc. Ermia este reprezentat în alte Menologuri decapitat sau spânzurat cu capul în jos. Reprezenatrea de la Sucevița își
găsește corespondent numai la Roman.
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6. Cuv. Părintele nostru Ilarion cel Nou s•ïðï(ä)wáíàãî wöà íà/øå(ã) èëàð·wíà íîâàãî în picioare
Peretele de nord, sub arc, partea vestică
7.(331) Sf. Mc. Teodot și cei împreună cu el ç•ñòãî ì÷íêà »åw(ä)òà è(æ) ñú íè(ì) decapitat alături de un
alt mucenic151
Glaful ferstrei de la nord-vest, latura vestică
8. Sf. Mc. Teodor Stratilat è•ñòãî ì÷íêà »åw(ä)ðà ñòðàòèëàòà în picioare
Glaful ferestrei de la nord-vest, latura estică
9. Sf. Părintele nostru Chiril și cei împreună cu el »•ñòãî wöà íàøå(ã)êvð·ëà è(æ) ñú íèìü Chiril în picioare
în spatele dealurilor; decapitarea muceniţei Tecla 152 de către preotul Pavel ispitit de diavolul care îi pune o
pălărie pe cap; decapitarea episcopului Alexandru al Prusiei şi a altor doi mucenici
Peretele de nord, sub arc, partea estică și latura estică
10.(334) Sf. Mc. Timotei al Prusiei și cei împreună cu el ¶•ñòãî ì÷íêà òèìî»åà ïðóñêà(ã)/ è(æ) ñú íèìü
decapitat şi mucenicii Alexandru şi Antonina în foc
Peretele de nord, sub arc, latura estică și perete nord registrul al V-lea în continuare
11.(335) Sf. Ap. Bartolomeu și Varnava à¶•ñò¥(õ) àï(ñ)ëú âàð»îëî/ìåà è âàðíàâà Vartolomeu răstignit şi
Varnava lapidat
Peretele de nord, registrul al V-lea, în continuare
12.(336) Cuv. Onufrie și Petru Atonitul â¶•ïðï(ä)áíàãî îíó/ôð·à è ïåòðà à»w(í)/ñêàãî două grote izolate cu
cei doi preacuvioşi153
13.(337) Sf. Mc. Achilina și cei împreună cu ea ã¶ •ñò¥© ì÷íö© àê·ëèí¥ è(æ) ñú íèìü decapitată împreună
cu mai mulţi mucenici
Peretele de nord, sub arc, latura vestică
14. Sf. Proroc Elisei ä¶ •ñòãî ïð(î)ð(î)êà åëèñåà în picioare; pe sul: „Zis-a Elisei către Ilie: să fie Duhul care
este în [tine]” (IV Regi 2, 9) ðå(÷) ¶ëèñå(è) êú ¶ëèè äà/ áúäå(ò) óáî äõü è(æ) âú ò
15. Sf. Proroc Amos å¶• ñòãî ïð(î)ð(î)êà àìîñà în picioare; pe sul: „Căutaţi binele şi nu răul, ca să fiţi vii şi
aşa va fi” (Amos 5, 14) âúç¥ùý/òå äîáðà/ à íå çëà ÿê(î)/äà æèâå/òå è á©äå(ò)/ òàêî
Peretele de nord, sub arc, partea vestică
16.(340) Sf. Tihon Făcătorul de minuni s¶•ñòãî ÷þ(äî)òâî(ð)öà òèõ(î)/íà în picioare
151

Prăznuit și la 18 mai.
Tecla, Mariamna, Marta, Maria şi Enata au fost muceniţe în vremea lui Sapor al II-lea (347) şi au fost decapitate de însuşi
preotul care le avea în grije şi care a acceptat să devină călău pentru a nu-şi pierde averea, după care a fost spânzurat de către cei care
l-au înşelat, luându-i-se şi viaţa şi banii (Mineiul pe luna iunie). În scena de la Suceviţa este reprezentată numai Tecla, alţi trei
mucenici decapitaţi, Orest, Diomid şi Irodie (?) şi episcopul Chiril, bust; corespondent numai la Roman, unde diavolul îi oferă
preotului călău nu numai pălăria ci și o pungă cu bani (E. Cincheza-Buculei, Détails dans la peinture médiévale, pp. 11-15).
153
Corespondent numai la Roman; în toate celelalte Menologuri Onufrie apare singur, în picioare sau bust. Sf. Onufrie și alți
pustnici din pustia Egiptului au fost descoperiți de Sf. Pafnutie spre a fi făcuți cunoscuți. (Viețile sfinților pe luna iunie, Ed. Episcopiei
Romanului, 1997, pp. 188-208); Cuv. Petru Atonitul a trăit ca pustnic în Muntele Athos (Ibidem, pp. 208-220).
152
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Glaful ferestrei de la nord-est, latura vestică
17. Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail ç¶•ñò¥(õ) ì÷íêü ìàíóèëà ñàâåëà èñìàèëà decapitaţi
Glaful ferestrei de la nord-est, latura estică
18. Sf. Mc. Leontie è¶•ñòãî ì÷íêà ëåwíò·à legat culcat pe patru ţăruşi în faţa a doi executori cu săbiile
ridicate
Peretele de nord, sub arc, partea estică
19.(343) Sf. Ap. Iuda fratele Domnului »¶•ñòãî àï(ñ)ëà ¶óä¥ áðà/òà ãíý în picioare
Peretele de nord, sub arc, latura estică
20. Sf. Mc. Metodie și cei împreună cu el ê•ñòãî ì÷íêà ìå»wä·à è(æ) ñú íè(ì) decapitat alături de alţi trei
mucenici
Peretele de nord, registrul al V-lea, în continuare
21.(345) Sf. Mc. Iulian din Tars și cei împreună cu el êà•ñòãî ì÷íêà ¶óë·àí¥ »àðñ·èñêàãî/ è(æ) ñú íèìü
aruncat în mare într-un coş şi decapitarea a doi mucenici
22.(346) Sf. Mc. Eusebiu și cei împreună cu el êâ•ñòãî ì÷íêà åvñåâ·à è(æ) ñú íèìü decapitarea lui
Eusebiu154 şi mucenicii Zinon şi Zinas în groapa cu foc155
Peretele de est, registrul al V-lea
23.(347) Sf. Mc. Agripina și cei împreună cu ea êã•ñò¥© ì÷íö© àãðèïè/í¥ è(æ) ñú íè(ì) (Aristocleu,
Dimitrian şi Atanasie)
24.(348) „Nașterea Cinstitului Proroc Înaintemergător [și] Botezător Ioan” êä•ðîæ(ä)åñòâî ÷(ñ)íàãî
ïð(î)ð(î)êà ïð(ä)÷ý êð(ñ)òåëý/ ¶wàííà compoziţie obişnuită
25.(349) Sf. Cuv. Mc. Fevronia êå•ñò¥© ïðï(ä)w/ áíî ì÷íö© ôåâðî/í· în picioare
26.(350) Cuv. David156 ês•ïðï(ä)wáíàãî/ äâäà în picioare
27.(351) Cuv. Samson primitorul de străini êç•ïðï(ä)wáíàãî ñàìü/ ¾îíà ñòà(ð)íî/ ïð·åìüöà în picioare
Icoana de hram (352) – Învierea Domnului157
28.(353) Întoarcerea moaștelor Sf. Mc. [doctori] fără de arginți Chir și Ioan êè•âúçâðàùåí·å ìîùåìü/ ñò¥(õ)
áåñðåáðúíè(ê) êvðà/ ¶wàííà aducerea moaştelor într-un coş, în prezenţa unui episcop
29.(354) Sf. Ap. Petru și Pavel ê»•ñò¥(õ) àï(ñ)ëú ïåòðà è ïàâëà Petru răstignit cu capul în jos, Pavel decapitat
154

Mort lovit în cap.
Cei doi mucenici în foc nu au mai fost reprezentați (la Roman pictura, 19-30 iunie, a fost distrusă prin tăierea peretelui).
156
Din Tesalonic.
157
Icoana a fost recuperată ca urmare a lucrărilor de resturare ale iconostasului din secolul al XIX-lea plasat pe peretele de est
al pronaosului, Georgiana Zahariea și Oliviu Boldura, Redescoperirea icoanei de hram de la Sucevița, în Caietele restaurării Humor
2012, Ed. ACS, București, 2012, pp. 94-101. Prezența „pulberilor de aur, așezate circular” nu se justifică prin identificarea lor cu
niște cununi, inadecvate în scena Învierii. Termenul de cunună este folosit de Dionisie din Furna în descrierea scenei Învierii pentru
nimburi (Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. Sofia, București, 2000, p. 117; v. și p. 31, p. 228).
155
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30.(355) Soborul Sf. 12 Apostoli ë•ñúáw(ð) ñò¥(õ) àï(ñ)ëú/ á¶• două grupuri de apostoli
Luna Iulie (356) ì(ñ)öü ¶óë·å Semnul începutului de lună şi cel zodiacal – Rac ðà(ê)
Peretele de sud, registrul al VI-lea
1.(357) Sf. [Doctori] fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian à•ñò¥(õ) áåñðåáðúíè(ê)/ è
÷þäîòáîðå(ö) êîçìà/ è äàì·àíà loviţi cu pietre
2.(358) „Așezarea cinstitului veșmânt al Născătoarei de Dumnezeu” â•ïîëîæåí·å ÷(ñ)òíýè ðèçý áö© în raclă
de către un episcop, în prezenţa împăratului Leon
3.(359) Sf. Mc. Iachint și cei împreună cu el ã•ñòãî ì÷íêà ¶àê·í»à è(æ) ñú íè(ì) Iachint în închisoare şi
decapitarea a doi mucenici158
Peretele de sud, sub arc, latura estică
4. Cuv. Părintele nostru Andrei159 ä•ñòãî wöà íàøå(ã) àíäå(à) în picioare
5. Cuv. Părintele nostru Atanasie Atonitul å•ïðï(ä)wáíàãî wöà íàøå(ã) à»àíà/ñ·à à»wíüñêàãî în picioare; pe
sul: „Căci începutul căii vieții care” ÿêî íà÷ëî ï©/òè æèâîòà•å(æ) ïðè
Peretele de sud, sub arc, partea estică
6.(362) Părintele nostru Sisoe cel Mare și cei împreună cu el s •wöà íàøå(ã) ñèñîà âåëè/êàãî è(æ) ñú/ íè(ì)
în picioare în faţa mormântului deschis şi decapitarea a doi mucenici160
Glaful ferestrei de la sud-est, latura estică
7. Cuv. Părintele nostru Toma din Maleon ç•ïðï(ä)áí¥(õ) wöà íàøè(õ) »îì¥ è(æ) âú ìàëåè• în picioare
8. Sf. Mare Mc. Procopie și cei împreună cu el è•ñòãî âåëèêî ì÷íêà/ ïðîêîï·à è(æ) ñú íè(ì) decapitatarea
împreună cu alți doi mucenici
Glaful ferestrei de la sud-est, latura vestică
9. Sf. Sfințitul Mc. Pangratie și cei împreună cu el »•ñòãî ñùåííî ì÷íêà ïàíêðàò·à è(æ) ñú íè(ì) inscripția
îl numește pe episcopul de Tavromenia care a murit însă de sabie; în imagine apare un episcop în cuptor,
posibil Chiril al Gortinei aruncat în foc și rămas nears îmbrăcat în hainele liturgice; alături decapitarea a trei
mucenici: Patermutie, Corpi şi Alexandru (?)161
Peretele de sud, sub arc, partea vestică
10.(366) Sf. 45 de mucenici din Nicopolea ¶•ñò¥(õ)•ìå•ì(÷)íêü è(æ)/ áú íèêîïîë(è) care au murit
aruncați în foc dar în imagine a fost ilustrat un episcop în cuptor, mai multe căsuţe aprinse, grup de mucenici
călugări decapitaţi, ceea ce corespunde cu uciderea celor 10.000 de monahi din Nitria.162
Peretele de sud, sub arc, latura vestică
11. Sf. Mc. Eufimia à¶•ñò¥© ì÷íö© åô·ì¶© minunea Sf. Eufemia de la Soborul sfinţilor părimţi din Calcedon
158

Decapitarea celor doi fără corespondent; Iachint a murit în închisoare tînăr, în imagine este bătrân cu barbă albă.
Arhiepiscopul Cretei.
160
În celelalte Menologuri numai Sf. Sisoe.
161
Viețile sfinților pe luna iulie, Ed. Episcopiei Romanului, 1997, pp. 146-179; corespondent numai la Roman.
162
Corespondent numai la Roman.
159
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Peretele de sud, registrul al VI-lea, în continuare
12.(368) Sf. Mc. Proclu, Ilarie â¶•ñò¥(õ) ì÷íêü ïðîêëà èëàð·à Proclu legat de stâlp şi săgetat, Ilarie decapitat
alături de un alt mucenic
13.(369) Cuv. Părintele nostru Ștefan Savaitul ã¶• ïðï(ä)wáíàãî wö(à)/ íàøåãî ñòåôàíà/ ñàâàèòà în picioare
14.(370) Sf. Ap. Achila și cei împreună cu el ä¶•ñòãî àï(ñ)ëà àê·ë¥ è(æ) ñú íèìü mc. Iust în cuptor, trei
mucenici decapitaţi
Peretele de sud, sub arc, latura estică
15. Sf. Mc. Chiric, Iulita å¶•ñò¥(õ) ì(÷)íê êvð·êà èóëèòà Chiric ţinut de picioare şi lovit cu ciocanul, Iulita
decapitată163
16. Sf. Mc. Antinoghen164 și cei împreună cu el s¶•ñò¥(õ) ì(÷)íêü/ àí»·íîã·íà/ è(æ) ñú íè(ì) trei
mucenici decapitaţi
Peretele de sud, sub arc, patea estică
17.(373) Sf. Mc. Marina ç¶•ñò¥© ì(÷)íö© ìàð¶í¥ lovindu-l cu ciocanul pe diavol165
Glaful feresrei de la sud-vest, latura estică
18. Sf. Mc. Emilian, Iachint è¶•ñòãî ì÷íêà åìèë·àíà•èàê·/í»à unul în cuptor, celălalt pe grătar, doi executori
cu săbiile ridicate
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura vestică
19. Cuv. Părintele nostru Dia »¶•ïðï(ä)áíàãî/ wöà íàøåã(î)/ ä·à în picioare
Glaful ferestrei de la sud-vest, latura vestică și peretele de sud sub arc, partea vestică
20.(376) Sf. Proroc Ilie ê•ñòãî ïð(î)ð(î)êà èë·© în căruţă, aruncându-i haina lui Elisei
Peretele de sud, sub arc, latura vestică
21. „Cuv. Părintele nostru Ioan și Cuv. Simeon, cel ce s-a făcut nebun pentru Hristos” êà•ïðï(ä)wáíàãî wöà
íàøåãî/ ¶wàííà•è ïðï(ä)wáíàãî ñèìåw/íà è(æ) õà ðà(ä·) ©ðîäèâàãî în picioare
22. Sf. Mironosiță Maria Magdalena și Mc. Foca êâ•ñò¥© ìèðîíîñèö© ìàð·©/ ìàãäàëèí¥•è/ ì(÷)íê ôîê¥
Maria Magdalena în picioare cu vasul de mir în mână şi mc. Foca în cuptor şi săgetat166
Peretele de sud, registrul al VI-lea, în continuare
23.(379) Sf. Mc. Trofim, Teofil și cei împreună cu el êã•ñò¥(õ) ì÷íêü òðîôèìà/ »åwôèëà è(æ) ñú í(èì)
decapitarea a trei mucenici
163

Redactare similară cu cea de la Roman.
Calendarul ortodox român Atinoghen, rus Aфиноген (unde ф este reflexul sunetului θ din greacă), bg. Атиноген.
165
Ca la Tismana; la Roman nu s-a păstrat ; în celelalte Menologuri – decapitarea.
166
Sf. Foca este prăznuit în 23 iulie. Asocierea celor două zile fără corespondent; la Roman pictura distrusă (18-26 iulie) prin
tăierea peretelui.
164
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24.(380) Sf. Mc. Hristina êä•ñò¥© ì÷íö© õðèñòèí¥ căzută în genunchi cu mâinile legate, străpunsă cu
suliţa în piept
Peretele de vest, registrul al V-lea
25.(381)„Adormirea Sf. Ana mama Născătoarei de Dumnezeu” êå•óñïåí·å ñò¥¦ àíí¥ ìòðå áöè
pe cartеа diaconului: „Fericiţi cei fără [prihană] ...” (Ps. 118, 1) áë/àæ/åíå/ íå/ïî/ðî
26.(382) Sf. Mc. Ermolae și cei împreună cu el ês•ñòãî ì÷íêà å(ð)ìîëàå/ è(æ) ñú íèìü decapitarea a doi
mucenici
27.(383) Sf. Mc. Panteleimon êç•ñòãî ì÷íêà/ ïàíòåëåèìî(í) în picioare
28.(384) Sf. Ap. Prohor êè•ñòãî àï(ñ)ëà/ ïðîõîðà în picioare
29.(385) Sf. Mc. Calinic și cei împreună cu el ê»• ñòãî ì÷íêà êàëè/íèêà•è(æ) ñú íè(ì) Calinic în foc
30.(386) Sf. Ap. Sila și Siluan ë•ñò¥(õ) àï(ñ)ëü ñèë¥ è ñèëó/àíà în picioare
31.(387) Sf. [și] Dreptul Evdochim ëà•ñòãî ïðàâå(ä)íàãî åv/äîêèìà în picioare
Glaful uşii de la vest, în ax, şi peretele de vest, registrul al V-lea
Luna August (388) ì(ñ)öü àâãó(ñ) Semnul începutului de lună, luna cu profil uman înscrisă în cerc şi
semnul zodiacal - Leul ë(â)ú
1.(389) „Mc. Macabei și mama lor Solomonia și dascălul lor Eleazar” à•ñò¥(õ)•ç ì÷íêü ìà(ê)êàâåè è ìòð
åè(õ) ñîëîìîíè/ è ó÷èòåëý è(õ) åëåàçàðà cei şapte Macabei în foc, Salomonea pe grătar şi Eleazar legat de
stâlp în foc
2.(390) „Aducerea moaștelor Sf. întâi Mc. și Arhidiacon Ștefan” â•ïðýíåñåí·å ìîùå(ì) ñòãî ïðúâî ì÷íêà è
àðõ¶/ä·àêîíà ñòåôàíà aducerea moaştelor pe spatele cailor care nu mai vor să meargă, grup de arhierei şi
mireni
3.(391) Cuv. Părinții noștri Isachie, Dalmat și Faust167 ã•ïðï(ä)wáí(¥)õ wöü íàøè(õ)/ èñàê·à•äà(ë)ìàòà•/è
ôàâèñòà Isachie în picioare, Dalmat şi Faust stând
4.(392) Sf. 7 tineri din Efes ä•ñò¥(õ)ü•ç•îòðî(ê) è(æ) áú åôåñý cei şapte copii dormind în peştera din Efes
5.(393) Sf. Mc. Evsignie å•ñòãî ì÷íêà åvñå/ãí·à decapitat
Peretele de nord, registrul al VI-lea
6.(394) „Schimbarea la Față a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”; Iisus Hristos,
Ilie și Moise s•ïðýwáðàæåí·å ãà áà è ñïà(ñ)à íàøå(ã)•¶v168 õà / ¶ñ õñ / èë·à/ è ìîvñè
7.(395) Sf. Mc. Domentian169 ç • ñòãî ì÷íêà äîìåíò·àíà căzut în genunchi, lovit cu pietre şi ameninţat cu
sabia
167
Transcrierea numelui din inscriție este Favist, mai apropiat ca formă de bg., rus. Фавст. Reprezentarea este similară celei
de la Roman.
168
În loc de prescurtarea uzuală ¶ñ.
169
Calendar ort. român Dometie, rus. Дометия, bg. Дометий. Forma Domentian din inscripție ar putea fi o contaminare cu
numele împăratului roman.
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Peretele de nord, sub arc, latura vestică
8. Sf. Mc. Emilian și cei împreună cu el è•ñòãî ì÷íêà åìèëèàíà/ è(æ) ñú íè(ì) ep. Emilian în picioare, doi
sfinţi mucenici din Tir târâţi şi trei mucenici în foc (Elefterie, Leonid şi un prunc)170
9. Sf. Ap. Matia »•ñòãî àï(ñ)ëà ìà(ò)»·© răstignit şi un mucenic dintre cei 10 care au mărturisit pentru
icoana lui Iisus Hristos la Constantinopol, în vreamea iconoclastului Leon (?), decapitat171
Peretele de nord, sub arc, partea vestică
10.(398) Sf. Mc. Diacon Lavrentie ¶ • ñòãî ì÷íêà ä·àêîíà/ ëàâðåíò·à în picioare
Glaful ferestrei de la nord-vest, latura vestică
11. Sf. Mc. Evplu și cei împreună cu el à¶•ñò¥(õ) ì÷íêü/ åvïëà è(æ) ñú/ íèìü decapitat şi alţi şase
mucenici în cuptor (Neofit, Zinon, Gaie, Marcu,Macarie, Gaian)(?)172
12. Sf. Mc. Fotie și Anichit â¶•ñò¥(õ) ì(÷)íêü/ ôîò·à è àíèêè/òà în cuptor173
Glaful ferestrei de la nord-vest, latura estică
13. Aducerea moaștelor Sf. Maxim Mărturisitorul ã¶•ïðèíåñåí·å ìîùèìü ñòãî ìà¿èìà/ èñïîâý(ä)íèêà doi
diaconi duc pe umeri racla cu moaşte
Peretele de nord, sub arc, partea estică
14.(402) Sf. Proroc Mihea ä¶•ñòãî ïð(î)ð(î)êà ìèõåà aruncat de pe zidul cetăţii174
Peretele de nord, sub arc, latura estică
15. „Adormirea Preacinstitei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu” å¶•óñïåí·å ïð÷(ñ)ò¥© âë(ä)÷ö©
íàø© áö© pe cărți: „Fericiți cei fără prihană în” (Ps. 118, 1) áëæ/åíå íåïî/ ðî÷/í·è/ âú / „Al tău sunt eu,
scapă-mă/mântuiește-mă căci/ca pe” òâî/è åñ/ìü à/çü ñï/ñè ì/ý ÿêî
Peretele de nord, registrul al VI-lea, în continuare
16.(404) Sf. Mc. Diomid și cei împreună cu el s¶ • ñòãî ì÷íêà ä·wìèä·à/ è(æ) ñú íèìü decapitat alături de
mai mulţi mucenici în cuptor (?)175
17.(405) Sf. Mc. Miron și cei împreună cu el ç¶•ñòãî ì÷íêà•ìèðîíà•è(æ) ñú íèìü Miron în cuptor
rugându-se, a rămas neatins dar focul s-a întors și a ars 150 de păgâni; deși a murit mai târziu prin sabie,
170

Fără corespondent; în toate celelalte Menologuri a fost pictat numai episcopul Cizicului.
O decapitare (patru mucenici) apare numai la Roman alături de răstignirea Sf. Matia.
172
In toate celelalte Menologuri a fost pictată numai decapitarea Sf. Evplu; la Roman scena este repictată.
173
Reprezentare similară numai la Roman.
174
Fără corespondent în Menologurile din Țara Românească și Moldova. A mai fost pictat la Sf. Nicolae Orfanos din
Tesalonic (P. Mijović, op. cit., fig. 4). Este vorba despre prorocul Mihea din vremea împăratului Ahab, care pentru că i-a prorocit
moartea împăratului în războiul împotriva Asiriei a fost pedepsit fiind aruncat într-o prăpastie, așa cum se spune în Prolog (Viețile
sfinților pe august, pp. 171-176). Celălalt profet cu același nume a prorocit despre nașterea lui Iisus în Betleem și a murit în pace
(Minei), fiind cel pictat în toate celelalte Menologuri. Scena de la Roman nu s-a păstrat, pictura fiind distrusă prin tăierea zidului
( zilele de la14 la 19).
175
Pictați numai la Sucevița. Inedit este detaliu cu soldatul care ține într-o mână capul sfântului, aluzie la minunea întâmplată
la moartea lui (Viețile sfinților pe august, p. 228).
171
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mucenicul decapitat pictat lângă cuptor nu poate fi identificat cu preotul Miron, fiind foarte tânăr, posibil
Patroclu pomenit în aceeași zi (?)176
18.(406) Sf. Mc. Flor și Lavru è¶•ñòãî ì÷íêà/ ôëîðà è ëàâðà aruncaţi în fântână alături de decapitarea a trei
mucenici (?)
Peretele de nord, sub arc, latura vestică
19. Sf. Mc. Andrei Stratilat și cei împreună cu el 2593 »¶•ñòãî ì÷íêà àíäðåà/ ñòðàòèëàòà•è è(æ) ñú íè(ì)/
&â ô &ñ ã177• mai mulţi mucenici decapitaţi
20. Sf. Proroc Samuel ê•ñòãî ïð(î)ð(î)êà ñàìóèëà în picioare, pe sul: „Întărește-te, inima mea, în Domnul
veselise-va” óòðüäè/ ñ ñð(ä)öå/ ìîè w ãè/ âúçâåñå
Peretele de nord, sub arc, partea vestică
21.(409) Sf. Ap. Tadeu și cei împreună cu el êà•ñòãî•àï(ñ)ëà•»à/äåà è(æ) ñú íè(ì) Tadeu în picioare
alături de decapitarea Sf. Vasa şi a copiilor ei Teognie, Agapie, Pist din Edessa178
Glaful ferestrei de la nord-est, latura vestică
22. Sf. Mc. Agatonic și cei împreună cu el êâ•ñòãî ì÷íêà àãà/»îíèêà è(æ) ñú íè(ì) decapitarea a trei mucenici
23. Sf. Mc. Eutihie și cei împreună cu el êã•ñòãî ì(÷)íêà/ åvò·õ·à/ è(æ) ñú/ íè(ì)ü decapitarea a patru
mucenici (?)179
Glaful ferestrei de la nord-est, latura estică și sub arc partea estică
24. Sf. Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu êä•ñòãî ¶w/àíà áãî/ñëîâà inscripția îl numește pe Sf. Ioan Evanghelistul
dar în imagine apare un sfânt bătut cu vergi, probabil Eutihie ucenicul sfântului ap. şi ev. Ioan180
25.(413) Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu êå•âúçâðàùåí·å ìîùåìü ñòãî àï(ñ)ëà/ âàð»îëîìåà pe mare
şi primite de un grup în frunte cu episcopul cetăţii Venenda181
Peretele de nord, sub arc, latura estică
26. Sf. Mc. Andrian182 și Natalia și cei împreună cu ei ês•ñò¥(õ) ì÷íêü àíäð·/àííà è íàòàë·•è(æ) ñú/ íè(ì)
Adrian lovit cu topoarele peste picioare, încurajat de Natalia aflată lângă nicovală183; alţi trei mucenici cu
picioarele tăiate184
27. Cuv. Părintele nostru Pimen êç•ïðï(ä)wáíàãî wöà íà/øåãî ïèìèíà Pimen vorbind prin ușa chiliei cu sora
sora sa căreia mai-marele ţării îi băgase feciorul în închisoare, pentru a-l forța pe monah să mijlocească pentru
el185
176

Fără corespondent. În celelalte Menologuri apare numai decapitarea Sf. Miron.
Apare greșit &ñ în loc de ÷, simbolul pentru numărul 90.
178
La Bucovăț a fost reprezentată decapitarea Sf. Vasa și a copiilor ei; în celelalte Menologuri – ap. Tadeu în picioare; la
Roman – pictură nouă.
179
La Roman a fost pictată decapitrea unui grup numeros de mucenici iar inscripția îl numește pe Sf. Lup (êã ëóïü è(æ) ñ[ú]
íèìü) prăznuit în această zi ; Eutihie se pomenește în 24 august. La Tismana – decapitarea sfinților Irineu, Or și Oropsis ([êã] ñòè
èðèí[åó] comemorați cu o zi înainte.
180
La Roman Sf. Ev. Ioan a fost asociat cu Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu.
181
Compoziție similară numai cu cea de la Roman.
182
Forma veche românească pentru Adrian, probabil o contaminare cu Andrei.
183
Detaliu inedit dar corespunzător textului ce povestește viața lor (Viețile sfinților pe august, pp. 329-343) .
184
Martiriul celor 23 care au pătimit împreună cu Adrian apare și la Roman.
185
Compoziție similară numai la Roman; în celelalte Menologuri este reprezentat Cuv. Pimen în picioare.
177
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Peretele de nord, registrul al VI-lea, în continuare
28.(416) „Cuv. Părintele nostru Moise Maurul”186 êè•ïðï(ä)wáíà(ã)/ wöà íàøå(ã)•ìî/vñåà ìóð·íà în
picioare
29.(417) „Tăierea cinstitului cap al Sf. Ioan Botezătorul” ê»•óñýêíîâåí·å/ ÷(ñ)òí¥ ãëàâ¥• ñòãî/ ¶wàííà
êð(ñ)òëý
30.(418) Sf. Patriarhi Alexandru și Ioan și Pavel cel Nou ë•ñò¥(õ)•ïàòð·àð(õ)•àëå/¿àíäðà•è ¶wàííà•/è ïàâëà
íîâàãî• în picioare
31.(419) „Așezarea [în raclă] a cinstitului brâu al Născătoarei de Dumnezeu” ëà•ïîëîæåí·å ÷(ñ)òíàãî ïîàñà
ïð(ñ)ò¥ áö© aşezarea brâului în raclă de către patriarhul Constantinopolului, în prezenţa împăratului Arcadie
care l-a adus de la Ierusalim.

186

Moise Etiopianul, monah în Schit, Egipt. Slavii îl numesc Maurul; rus., bg. Мурин.
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Fig. 4. Sinodul I ; 18-26 sept., perete est (foto S. C.).

Fig. 5. Sinodul IV ; 4-7 sept., perete sud (foto S. C.).
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Fig. 6. Nașterea Sf. Nicolae, perete est (foto G. Z.).

Fig. 8. Sf. Nicolae hirotonit diacon, perete est (foto G. Z.).
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Fig. 7. Sf. Nicolae dus la școală, perete est (foto G. Z.).

Fig. 9. Sf. Nicolae hirotonit preot, perete est (foto G. Z.).

Fig. 10. Sf. Nicolae îi salvează de la moarte pe cei trei tineri,
perete sud (foto S. C.).

Fig. 12. Sf. Nicolae potolește furtuna, perete sud (foto S. C.).

Fig. 11. Sf. Nicolae alungă demonul de pe corabie,
perete sud (foto S. C.).

Fig. 13. Nașterea Sf. Gheorghe, perete vest (foto S. C.).
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Fig. 14. Sf. Gheorghe dăruiește aur săracilor,
perete vest (foto S. C.).

Fig. 15. Sf. Gheorghe împuns cu sulița, perete nord (foto S. C.).

Fig. 16. Sf. Gheorghe și împărăteasa Alexandra duși la execuție,
perete nord-est (foto G. Z.).
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Fig. 17. Sf. Gheorghe pe grătar, moartea împărătesei Alexandra, perete est (foto G. Z.).

Fig. 18. Sf. Gheorghe fiert în cazan, Decapitarea Sf. Gheorghe, perete est (foto G. Z.).
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Fig. 19. Menolog, 17 nov ; 18-24 sept; 18-28 nov.; 14-24 febr., perete est (foto G. Z.).

Fig. 20. Menolog, 20-26 sept. ; 22-30 nov.; 1 dec., 18-27 febr., perete est (foto G. Z.).
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Fig. 21. Menolog, 23-26 apr.; 23-27 iun., perete est (foto G. Z.).

Fig. 22. Menolog, 27-30 apr.; 28-30 iun., perete est (foto G. Z.).
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Fig. 23. Menolog, 1-3, 27-30 sept.; 1-4 oct., perete sud (foto S. C.).

Fig. 24. Menolog, 30-31 oct.; 1-2 nov.; 10-13 ian., perete nord (foto S. C.).
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Fig. 25. Menolog, 6-8, 10 dec.; 2-5 mart.; 3-7 mai; 4-8 iul., glaf fereastră sud-est (foto S. C.).
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Fig. 26. Menolog, 12-17 oct.; 28-30 dec.; 22-26 mart.; 20-23 mai, perete sud-vest (foto S. C.).
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Fig. 31. Menolog, 15-28 nov.; 29-31 dec.; 1-8 ian.; 24-31 mart.;
1-3 apr.; 22-31 mai; 1 iun.; 25-31 iul.; 1-4 aug., perete vest (foto S. C.).
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Fig. 32. Menolog, 9 sept., perete sud (foto E. C.-B.).

Fig. 34. Menolog, 22 sept., perete est (foto G. Z.).
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Fig. 33. Menolog, 14 sept., perete sud (foto E. C.-B.).

Fig. 35. Menolog, 28 nov., (detaliu), perete est (foto G. Z.).

Fig. 36. Menolog, 14-15 ian.,
glaf fereastră nord-vest
(foto S. C.).

Fig. 37. Menolog, 19 ian.,
glaf fereastră nord-vest (foto S. C.).

Fig. 38. Menolog, 28-29 febr.; 1-2 mart., perete sud (foto E. C.-B.).
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Fig. 39. Menolog, 28 mart., perete vest (foto E. C.-B.).

Fig. 41. Menolog, 31 mart., perete vest (foto E. C.-B.).
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Fig. 40. Menolog, 29 mart., perete vest (foto E. C.-B.).

Fig. 42. Menolog, 1 apr., perete vest (foto S. C.).

Fig. 43. Menolog, 7 apr., perete nord (foto S. C.).

Fig. 44. Menolog, 12 apr., perete nord (foto E. C.-B.).

Fig. 45. Menolog, 13 mai, perete sud (foto S. C.).

Fig. 46. Menolog, 22 mai, perete vest (foto E. C.-B.).
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Fig. 47. Menolog, 25 mai, perete vest (foto S. C.).

Fig. 49. Menolog, 29 iul., perete vest (foto S. C.).
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Fig. 48. Menolog, 12 iun., perete nord (foto E. C.-B.).

Fig. 50. Menolog, 8 aug., perete nord (foto S. C.).

Fig. 51. Menolog, 16 aug., perete nord (foto E. C.-B.).

Fig. 52. Menolog, 17 aug., perete nord (foto E. C.-B.).

Fig. 53. Învierea Domnului, icoana de hram, perete est (foto S. C.).
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